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Uma longa entrevista com o Dr. Alberto de Faria
foi n leinlífniica da rcuniíio (pio so vno

cffcclunr . w. —.-.« «.num no palácio do
Cattete-, onile o Sr. presidente dn llepulillen
estudara alvllres á solução de nossas que-
slõcs orçamentarias, epie nos levou a pro-
curar o Sr. Dr. Alberto de Faria, nome que,
a par de ser considerado e-emio uma tina nos-
sas legitimas competências cm assumptos
dessa natureza, figura entro os primeiro» nn
lista de contribuintes, estando por consc-
giiinto vivamente interessado com os impôs-
los em (llscussilo, mormente eom ntjuelles
«pie Incidem sobre rendas e alugueis do ensn.

Não quiz S. S., n principio, Irnnsralttlr
iiléas do um nssuinplo tão melindroso inirn
o paiz; iiinonloou desculpas e razões a que
nau era alheio o receio dc magoar velhas
amizades. Vencido, porém, dc nossa deüça-
ela insisteuein, não teve expressões duvido-
sus, nnles, falou com a franqueza c libenla-
ele <iue se vne ver.

— Quando A NOITE pergunta si sou Cin-
Ulliato ou Carlos Peixoto, si sou Governo ou
resistência a novos Impostos, si sou Minas
ou São Paulo, ouvirá com surpresa que,
sendo contra todos, sou ao mesmo tempo fa-
vornvcl n um grupo dc medidas que, isola-
ilameiilc, são defendidas ora por uns, ora
por outros.

O que veio no assumpto e que ninguém
tem n franqueza de dizer a verdade clara.o
dei nffronlnr o perigo inteiro. Por isso, cada
qual apresenta um remédio e combate o nl-
vilre alheio; quando parece epie todos os rc-
médios lembrados são necessnrlos e... quem
shlie si mais algum. ,

Iln uni jugo de empurra curioso. Us que
querem cortes profundos nn despesa nnpu-
l-nani impostos! os que recorrem no imposto,
não falam em cortes nn despesn; e uns e ou-
tios dividom-sc e dcglndlam-sc quando tlis-
cutem onde cortar ou qunndo escolhem o que
tributar. A elifficulelnile maior pnrn o necor-
do de vistas vem iln eslreitezn elo campo ele
observação de cada um: o dc achar recursos
para 1017, „ ...

Fnltnm a Icaldnde com a Nacuo os que elis-
cutem n nossa situação financeira encarai)-
do o exercício ele 1917. O mino próximo c
ainda tio regimen da moratória, quasi todo:
recursos extraordinários estão previstos pnra
clle. Unem quizer enfrentar .com sincerida-
dé o problema tem que- abordar o njino dc
1<)18 Não ha pessimismo, antes optimismo,
em prever um déficit de 150 mil contos. A d-
ilicionem-sc os cento e alguns mil contos ele
enenrgos novos eom o rendimento do serviço
Ua divida externa ao déficit actual, o defini,
normal, o defie.il que eu ehamnrei adquirido,
Mo é a differcneu entre receita e despesa
ordinárias e, certo, a cifra de 150 mil contos
é de ponderada sobriedade.

Ora, meu nmigo, é absolutamente preciso
pagar. Novo fundiria, novns emissões, scnnm
recursos indignos: não podemos continuar a
roubar aos nossos filhos. Estabelecida esta
preliminar, a questão eleve ser collocaela no
ti -eno em que hábil e brilhantemente se col-
loe-ou o Sr. Cincinnto Braga, quando loi for-
çndo n descobrir um nrgumento em favor tin
ultima emissão: o mundo inteiro esta em
dado tle guerra. Impern a lei da necessi-
nade. Doutrinas, theorias, ensinamentos da
economia política, embaraços legaes ou mes-
mo constitucionnes, soffrimentos, tudo _ e
preciso nffrontnr resolutamente eom o prm-
Jipio tle que a salvnção publica 6 a grande
lei do momento. ,'..,',

Por elevei- de elcmentnr probidade, preci-
samos entrar no regimen da pontualidade,
no coupon e de equilíbrio do orçamento. Si
razões tle conveniência também fossem ne-
cessnrins, depois desln, podcrinmos lembrar
que, terminada n guerra, os paizes novos
vão disputar entre si o concurso das energias
individuaes c (los enpitnes pnrticulnres, que
emigrarão dn Europa .acossados pela pres-
são dos impostos: o bom nome de cada um
terá nprecinvel vnlor commercial.

O pontífice elo corte nas despesas, Sr. Cin-
cinato Braga, tem inteira rnzão: c preciso
podar sem picdnele. Seu voto vencido, no-
lavei pcln elarezn, pcln profuntlczn, pela co-
ragem, é umn obm benemérita: n decência
jiaeionnl exige reducção nn despesa.

Comparem-se os vencimentos do funcclo-
nnlismo civil e militar no Brasil, com os de
outros paizes, n França, por exemplo, e, cx-
cepção feita do presidente da Republica, será
diffieil achar nlhures outro servidor de seu
paiz, no legislativo, no judiciário, no mimi-
nistraltvo, nas clnsses armndns, no corpo di-
plomatico, a quem sc pague tanto como paga
o Thesouro do Brasil, que nntln em atraso
eom seus credores e em regimen quasi per-
iminente de moratória.

Ha nas tabellas elos orçamentos da Guerra
i da Marinha, cerca de duzentos officiacs da
letiva e da reserva, que recebem mnis elo
line ganha Joffre depois que é generalissimo
lie um exercito que tem fornecido, dias e dins,
im pasto á metralha inimiga, maior nume-

ro de mortos do que o numero total dos nos-
.sos soldados.

Um deputado cm França ganha 15.000
francos. Até pouco tempo ganhava 9.000
e foi de enorme escândalo publico esse rc-
cente nugmcnto. As lnrgnczns do nosso cor-
po diplomático fazem n inveja dn represen-
tação intcrnncionnl do nações ricas.

Poderá, porem, o Sr. Cincinnto Braga po-dir só a essa verba os 150.000 contos nc-

A roubalheira dos Correios
O crack das agencias do Districto Federal

O Sr. Alberto de Faria
cesiiaíios? Qunesquer que sejnm ns redu-
cções nos vencimentos c no pessoal, sem du-
vida numericamente escnndnloso, tentará 0
illustre deputado pnulistn reduzir a despesa
ele 2-10.000 contos a 00.000 ? Certo que não.
Muito felizes seremos si conseguirmos tirar
dahi um terço do que carecemos, 50.000
contos. Os outros dous terços hão de vir do
imposto.

Pnra arranjnr 100.000 contos, porém, o
exelusivismq de qualquer dos projecto» dc
novos impostos não hasta. Nem a nggrnva-
ção doa impostos de consumo, nem o impôs-
to ferro-viario eom a elevação da quota, ou-
ro nas' alfândegas, nem o imposto sobre a
renda do Sr. Bulhões, nem o sello sobre alu-
gueis de casa do Sr. Piragibe, nem os 10 "|°
adelieiounes do Sr. scnndor Lyra, nenhum
desses expedientes fornece os IOjQ.OOO con-
tos de que carecemos. Necessários sc fazem
quasi todos os impostos lembrados, em me-
nor escala apenas, pnra serem mais suppor-
tnveis e mais facilmente arrccadndos.

O odioso dcstns mcdidns não é licito es-
curecer. Applicnndo palavras do nolavel vo-
to vencido do Sr. Cincinnto Braga, direi,
porém :... "Para Congresso e Governo a
força moral lhes virá dc conduzirem-se com
justiça, com imparcialidade.'.-."

Um critério geral na reducção dos venci-
mentos eleve ser npplicado com o rigor que
o Sr. Cincinnto Braga exige para a dispensa
do pessoal. Não lhe deve escapar nem o Pre-
sidente da Republica, que é o menos gene-
rosamente remunerado, nem o deputado que
vota impostos, nem os ministros do Supremo
Tribunal que Interpretam muito littcral-
mente um artigo constitucional onde não
posso ler, aliás, a cxccpçno que pretendem.

Feito isto, que i indispcnsnvcl, será fácil
obter do povo supportar o imposto sobro o
xarque, sobre o assucar, sobre o petro-
leo, etc.

Por que duvidar do patriotismo dns classes
proletnrins ? Por que não confiar também
na abnegação das classes armndns 1 Os ver-
dndeiros soldados saberão comprchentlcr que
a honra da nação, que elles estão promptos â
defender com o sangue, merece sncrificio dc
algumas commotlidades dns qunes tiram ago-
ra o grande proveito os políticos profissio-
naes da classe.

Qunnto ás classes abnsladas, e aos produ-
ctores, estão acostumados a agüentar peso.
Supportarão calnelos nova cnrgn, e acredito
que pagarão contentes esses impo&tos de
honra, esses quasi tributos de guerra, si os
virem npplicaelos honestamente.

O imposto sobre a renda, o menos justifi-
eavcl scicntificnmente, o mnis perigoso pelas
conseqüências, passaria ngora facilmente co-
mo tem passado em outros paizes nos mo-
mentos de crises graves.

O imposto sobre alugueis, o imposto Pi-
ragibe, reduzido, passnrin lambem, como um
encargo mnis sobre a renda.

Tudo, tudo, passará facilmente assim, nu-
ma acção conjunta do desprendimento na-
cional, cm quo todns as clnsses o todos os
finnnclstns sacrifiquem um pouco do seu
dinheiro e das suas theorias & honra da na-
ção.

Asseguro quo o Sr. Cincinnto Braga o o
seu opulento Estado do S. Paulo não terão
coragem do impugnar mais o imposto dc
transportes. E' Justo, sem duvida, quo não
peso sobre os produclores exclusivamente o
encargo de sol ver erros e desmandos dos dl-
ri gentes; mas, qunndo as classes menos fa-
vorccldas c o fuuccionallsmo tiverem con-
corrido com os respectivos contingentes,
quando a riqueza creada tiver pago seu trl-
buto, argumentar contra esso imposto seria
ingrata c odiosa tarefa.

Nesse ponto é fulminante do justiça O-
parecer da Receita, ao quul seria licito pe-
dir, cm troca desta homenagem, que não na-
lesse tão seraphicamente nos peitos para nb-
solvcr o Governo de não corlnr ua despesa.

Todos os gêneros dc exportação, todos os
productos da lavoura, mesmo os de consu-
mo interno, gosnm agora do preços eleva-
dissimos pela baixa do cambio, pela guerra
europcn e por esse cortejo do desgraças que
affcctam dircclamentc, e SEM COMPENSA-
ÇõES, os outros contribuintes. O café, o as-
suear, o cacáo, o algodão, a carne, o man-
gunez, etc, alcançam preços iucsperndos.

Por que exceptunr de novos impostos a ei-
les que nadam em ouro, sob pretexto de fa-
cilitar transportes ?

Mnis onerada está a importação, ha tari-
fns qunsi proliihilivns, c a quola ouro vae,
entretanto, ser nugmentada. Finanças esta-
duaes, finanças municipaes, finnuçns priva-
das dos produclores, compnnhins de estra-
das de ferro (elevando Inrifns) colhem vnn-
tngens da guerra era generosa compensação
de pequenos prejuízos. Pois só a União ha
dc ser sacrificada ?

Reformc-se a Constituição, si tanto for
preciso.

Em resumo, caro amigo, penso que o enso
não ó para esso jogo de empurra que esta-
mos vendo.

E' preciso estudar as necessidades perma-
nentes, isto é, ns do exercido dc 1918; o,
como experiência, como prepnro, votar tudo
pnra 1917 pela metndo ou pela terça parte :
os cortes uns despesns e os novo3 impostos.
Ficará base solida com o ensaio de um nn-
no pnra um plano definitivo : são esto
mesmo Governo o este mesmo Parlamento
que tem que elaborar o orçnincnto tle 1918.

O patriotismo, coagirá os contribuinte.?.
Em vez da revolução, é preciso pregar a fe-
sighação.

O Sr. Wcnceslíd Braz.tem a felicidade de
ser, no fim do segundo anno,' uin presidente
mais forte do que no primeiro dia : um
conjunto, um equilíbrio de qualidades in-
tellcctuaes c moraes quo vno sendo coube-
cido, uma austeridade e probidade que me-
recém ainda o respeito da imprensa de op.
posição, dedicação rara ao seu serviço, con-
quistarnm-lhe umn força moral que muito
consolida sua autoridade de chefe da Nação.

Pódc elle, sem receios, pedir novos sncri-
ficios a todos. Deve mesmo fazel-o aberta-
mente, francamente, com orçamentos segu-
ros cm mão, e depois de cohibir esse resto
do nhusos que ainda dura por sua condes-
ccndcncia.

Ha quem crcla arriscado o lance. Nada
receio. Em todo cnso, umn attitude franca
deve ser assumida desde já, quaesquer que
sejam as conseqüências. Delia virá a bene-
mercucia, penso. Do laissez faire só pódc
vir a catastrophe, a ignomínia.

Os signaes do tempo são evidentes. Anlcs
que por nova impontunlidade de coupon te-
nhamos documentado nossa imprevidencia e
ineapncidnelc, já agentes de negócios aos
quaes aqui, áqucm-Atlantico, chamamos fa-
cilmente banqueiros, se pçrmittcm a liber-
dade de discutir á nossa neutralidade
juntamente com os nossos devores commer-
ciacs c a boa vontade futura dos evedores.

Assuma o Sr. Presidente da Republica a
posição de chefe, de guia, confinnte< e fir-
me : no prestigio do seu alto cargo juntam-
se felizmente a respeitabilidade e o respeito
do seu nome.

Verá elle como é fácil arranenr impostos
de honra deste povo, onde, na phrnse do nuu-
ca assás citado voto vencido Cincinnto Bra-
ga... "Todos vêem que a desgraçn está des-
vnírnndo os povos nossos credores, já ngora
prnticnmente nffeitos ás soluções a ferro e
fogo..." Esperemos que a reunião de ama-
nha, em palácio, seja uma jornada de acção
é tempo de começar.

E com essas palavras terminou a entre
vista que o Sr. Dr. Alberto de Faria nos
concedeu.
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As agencias da Avenida, da rua do Cattete, de Copacabana e da avenida Salvador dc Sd.
prisão da atjeide do Cattete

Lm instantâneo da

Durante grande pnrto do dia de hoje este-
vqr o Sr. director dos Correios entregue no
trabalho de examinar detidamente os bnlnu-
cetes, a escripturnção, todos os documentos
dus agencias postnes do Districto Fcdcrnl,
cm varias das quaes já se descobriram gros-
seis desfalques.Qunndo noticias mais amplas
varem a publico, ver-se-á que os desvios dc
dinheiro sobem a sommns multo rcspeltn-
vefs, são mais vultuosas do que sc tem dito.

E* singular que funecionarios viessem as-
sim sc apropriando dc quantias pertencentes
no- Estado, durnntc mezes, durante nnuos sc-
guídos, sem que ale agora tivessem elesper-
tado a menor suspeita. A descoberta dn rou-
bnllicira foi mesmo inteira obra do acaso,
elcvlda a uma eircumstancia inteiramente
forluita.

Foi, cremos, pelos meindos de mnio ultl-
mo que se deu na thesournria a descoberta.
Estnudo um fiel a effectuar um ; ngnmcnto
cm moedas dc prata, advertiu-lhe um collcga
que essas moedns deveriam ser poupadas
para que, no começo do mcz seguinte, não
viessem a faltar trocos para o pagamento ao
pessoal. O fiel socegou o companheiro.

¦j- Não tenha duvida. Logo uo dia_ 1» deve
entrar a renda da agencia da Avenida, que
nol manda em regra quinze contos cm prata.

O incidente, como se vê, não tem a menor
importância; mas serviu para solicitar a at-
tenção do fiel autor da observação para a
renda da mencionada agencia, renda que não
entrou nem no dia Io, nem no dia 2, nem no
dia í). Surpreso com esse atraso, o fiel lc-
vou o facto ao conhecimento não só do the-
sourchro como elo próprio Sr.;. director dos
Correios, de quem, ao que nós dizem, é pa-
rente. O Sr. Camillo Sonrcs não ligífu a prin-
cinio grando apreço no fnctbv"A encarregada
dt-fea ngene.i*.-ern pessoa qub geisnva.atíi.ahi
de grande, consideração. Pensou em"envinr-
lho um simples recnelo, lembrando a urgen-
cia da remessa. Depois, porém, mudou dc
pensar e decidiu nomear uma eommissão
pnra examinar n contnbilidiide dessa c de

outras ngcnclns. O escnndnloso resultado é
O que já pertence ao dominio publico. Mas
A culpa é só das agentes?
T

Talvez não. Elias são as responsáveis di-
rectus c Immcdintns, tOm de ser proecssndns
e talvez sejnm punidas. Mas, no que nos
consta, algumas são viclimas dc sua boa fé,
da sun colossal ingenuidade.

Um elos iuspectores de agencias — o que
so suicidou — adoptnvn, por exemplo, o pro-
cesso do requisitar dns ngeutes o saldo cm
cofre c cmbolsnl-o. Quando chegavam os ba-
lancetes mensnes, processavn-os, fazendo des-
nppnrecer os vestígios tio furto. Outro pro-
cesso consistia em determinar ipie ns agen-
les remcllcssem as importâncias a:.ecndadns
em "valores", com endereço no inspector,
que do mesmo modo ns embolsava o proces-
üiva o balanço.

Nesse vergonhosissimo cscnndnlo ha, po-
réni, muito quo se apurar ainda. As fnlcn-
truns vão surgindo. A agencia tle Cascadurn
entrou hontem no rol, tendo desnppnreeido
o agente, que entregou tudo a um simples
guarda ele linha "sob a sua rcsponsnbilidn-
de". E, feito isso, fugiu. Outras, talvez, ain-
da venham augmcnlar a lista.
O Sr. Alvares de Azevedo

enviou, como já sc noticiou, attestndo medi-
co certificando que so acha doente. E' esse
cavalheiro o encarregado da escripturnção
dns agencias c gosn ele grande conceito r i
repartição dos Correios, onde se duvida que
procedam as insinuações que a seu respeito
se fazem. Acredita-se que a circumstancin
mais grave que existe com relnção no Sr. Al-
vares dc Azevedo sejam falhas na escriptu-
ração dc 1915.

Felizmente I
Uma agente já foi apanhada,

a do Cattete.
As encarregadas dns agencias apontadas,

como a da Avenida, Copacabana, Cnsendiirn,
Salvador dc Sá c outras, nn maioria estão
foragidas, á cxccpçáo da do Cattete, e a poli-cia já su movimenta para lhes deitar ns
mãos. A primeira a fugir foi a da agencia
da avenida Rio Branco o contra n qual foi
pedida pelo Dr. Lebn Roussouliéres prisão
preventiva.

Estn manha, por ordem do chefe de poli-cin, com quem cs entendeu o Dr. Camillo
Sonrcs, director geral dos Correios, a inspe-
ctoria de Segurança Publica prendeu em nua
própria repartição a ngente do Cattete,
D. Amélia Cândida Passos Ribeiro. E' elia
responsável por um desvio dc cerca dc nove
contos. D. Amélia Cândida não vácillou era
se entregar n prisão que lhe era communicn-
da por um policial, não articulou uma pala-vra dc protesto, dizendo apenas que linha a
sun consciência trnnqullla e epie nada tinha
a temer.

Em unia dus snlns dn Inspcctoria de Sc-
gurnnçn Publica, onde está recolhida, conse-
guimos falar-lhe. D. Amélia Cândida nega'
epie tenha nn cnixa de sua agencia havido
qualquer desfalque,

Ha dc fnclt) ura desvio dc dinheiro, quose nolu pelo cs.iiue dos balancetes, disse-nos
a senhora em questão. Acredito, porém, quoseja um engano tlesse exame.

E I). Amelin Cândida contou-nos que, seu-"
do funecionaria dos Correios ha oito annos,
não é n primeira vez -pie se dá esse facto com
elia. Adcanlou ainda quo já havi pedido á
co.nmissãò de contas umn revisão nos balan-
ceies.

lEmfim, disse-nos D. Amélia Cândida,
eu não dei dcsfnlquc dc qualidade nlgunin.-

A ngente do Cnttete continuará presa á tlis-
posição dns autoridades competentes que,certamente, vão apurar n veracidade ou não
dns suns declarações.

O major Bandeira ele Mello, Inspector ge«ral de Segurança, empenha-sc ngora na dcs<
coberta dns outras agentes apontadas, quideverão ser presas, inclusive a agente da
avenida Hio Branco.

Os aliemães acuados em todas as frentes
NA FRENTE OCCIDENTAL

A formidável organisação do Exer-
cito inglez — A sua poderosa arti-
lharia já hoje domina a allemã —
O perigo do militarismo inglez —
Uma visita dos jornalistas neutros
ás linhas britannicas — O commu-

nicado official francez
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Está concluído o recebimento dc .boletins

dos iuspectores escolares, relativos aVmntri-
cuia c á freqüência nas escolns municípios
durnntc o mcz ele julho findo. Apcni.r do 15o
districto. não foi recebido, e nã.i figura na
nossa eslatistica, visto que o respectivo ins-
pector deixou tle envial-o até hoje á Dircclo-
ria de Instrucção,

Foram as seguintes a laalrlcula c a freqüência
por districto:

t° districto: matricula, 4.470; frcqucncin,
2.744; '2° districto: matricula, 5.2ÍÍ4; frequen-
ria, 3.549; 3o districto: matricula, 6.151; Ire-
'quenein 3.981; 4o districto, matriculn, 7.71S;
freqüência, 4.778; 5o districto, 4.912; frequen-
cin, 3.325; G° districto: matricula, 4.876; fre-
•Iiicncin, 3.120; 7o districto: matricula, 5.512;
freqüência, 3.905; 8" districto: matriculn,
5.358; frequenein, 3.596; 9o districto: matri-
cuia, 5.050; freqüência, 3.479; 10° districto:
matricula, 3.360; freemenein, 2.12*!; 11" dis-
Iricto: matriculn, 3.704; freqüência, 2.383;"2" districto: matriculn, 4.021; ficq-.ienei.i,
2.535; 13" districto: matriculn, 3.0G1; frequen-
cia, 1.831; 14° districto: matriculn, 3.578; fre-
quenein, 2.251; 16° districto: matricula, 1.!"'!);
frequenein, 1.206; 17° districto: matriculn,
2.328; frequenein, 1.367; 18° districto: (I- par-ic) matricula, 1.01G; freqüência, 556; (2a í.nr-
te) matriculn, 629; freqüência, 425; 19° distri-
Cto: Ulatrifiiln 1 97». fr<irnTPlll>f.1. 8.19: 20° (1ÍS-

Y'j TolL
--/ mui i iv,um, \}£,u , 11 CHUCllL-lil, -xm\j , *« *•«*.«-
cto: matriculn, 1.278; frcejuenein, 839; 20° dis-
'neto: matricula, C82; frequenein, 383; 21°
mstricto: matricula, 1.031; * equenein, 704.'¦ •¦'¦!: matricula, 75.858; freqüência, 49,397.4

A nova balança da
justiça!

•No Pará, o Dr. i. Cavalcanti ila Costa,
juii do direito, para não morrei' do fome,
fi-z-so niorcooiro, adquirindo lima \unda a
Iioco doa seus vencimentos, em grande atraso.»

Ahi está, como o destino se encarregou de
fazer ao vivo « synthest d* Justiça !««'

Os chinezes despertam
—>

E atacam a guarniçâo japo-
neza de Cheng-Cliu-Tun

TO Kl O, 15 (Ha\as) — As tropns chinczns
atacaram a guarniçâo jnponeza de Cheng-Chu-
Tun, entre Muleden e Chno-Ynnj-l-*u. O nume-
ro ele mortos e feridos & de 17.-

SHRAPNEL
A sabedoria ê nm artigo de substituição

diffieil. O único suecedaneo tolerável é o si-
lencio.

O
A lua de mel devia ser snpprimida. Ha

casaes que durante elia esgotam iodo o seu
stocle e/c mel, e levam o resto da existência
amarga.

O
Quando ene.ontrares um homem que viva

a proclamar a sua honestidade, abolôa o pa-
letot.

O
O peixe perde-se pela boca. Por qualquer

parte da boca. O homem pelo beiço. As mu-
llicrcs são muito })eritas nesse 'gênero de ca-
pi ura.

Q
Time is money ? Tenho min/ias duvidas

sobre este ponto. Ila pessoas que têm o dia
inteiro dc seu e andam a pedir nickeis.

O
De cá nejs snppomos que a lula cansa e

que os soldados anceam por ficar livres dei-
Ia. É' um engano. Um voluntário francez
ferido em Verdun e que teve baixa, a primei-
ra cousa que. fez ao chegar ao Rio foi... ca-
sar-;ev

A ITÁLIA NA GUERRA

Os italianos proseguem no seu avan-
ço em toda a frente do Isonzo —
O bombardeio de Tolmino e dos
montes que dominam, por leste,

Gorizia

LONDRES, 15 (A NOITE) — Uma nota do
Prcss-Burcau diz estar plenamente comprova-
do que as posições artilhadas ingiezas, entre
o Ancre e o Somme,-«ão muito mais podero-
sas quo as allemãs, graças á oecupação da
crista de Poziéres pelos Inglezes.

A artilharia brltannica está bombardeando
todas as aldeias na direcçâo do Bnpaume, In-
clnaive esta própria cidade.

NOVA YORK, 15 (A NOITE) — O corres-
pondente de uni jornal na frente britannica
do Somme diz ser verdadeiramente aurpre-
hendente a actividade militar dos inglezcs,
como também grandes os seus _ progresos.
Esse correspondente é de opinião que, si
os Inglezes tomarem gosto pela vida militar,
a Inglaterra constituirá um perigo futuro pa-
ra o mundo. "Teremos então o militarismo
Inglez para substituir o militarismo prússia-
no. E" Inacreditável, com effeito, o que a In-
glaterra fez nestes últimos dous annos, no
que se refere ás suas forças militares. Elia
é hoje não só a maior ¦ potência naval dò
mundo, como uma das maiores potências mi-
litares; E continua ainda a trabalhar para
mais ae fortalecer."

Diz ainda esses correspondente que na nl-
Uma semana os Inglezes causaram aos alie-
mães, numa .frente pequena a leste do An-
cre, 30.000 baixas, . devidas exclusivamente
aos seus admiráveis morteiros de trincheira.

LONDRES, 15 (A NOITE) — Os correspon-
dentes dos jornaes neutros que visitaram ha
dous dias as posições ingiezas no Somme e
puderam presenciar o bombardeio das linhas
allcmüs, enaltecem a organisação do Exercito
britannico, os seus serviços sanitários e dc
intendencia e a formidável prottaceão de na-
Ias, de roupas, de calçados e de viveres que
se fa» nas linhas da retaguarda. Também os
serviços de aerostacão militar mereceram dos
jornalistas neutros os maiores elogios.

Um desses jornalistas pedin ao generahs-
simo Joffre autorlsação pnra que pudesse ver
os meemos serviços no Exercito francez. Mas
O generalissirao francez, sorrindo, respondeu-
lhe: "Mon cher enfant, Jo n'aime pas mon-
trer mon jeu, ni mes jouctsl"

Nas linhas de frente nada houve de impor-
tante.

PARIS, 15 (Havas) — Communicado of-
ficinl:"O. mão tempo impediu as operações na
mnior pnrte dá linha de frente, ao sul elo
Somme.

Na margem direita do Mosa houve um vt-
vo dúello de artilharia. Nos outros pontos
canhoneios intermittenles.

Um aeroplnno inimigo lançou sobre Reims
vnrins bombas, muitas das quaes incendia-
rias. A artilharia allemã canhoneou os diffc-
rentes bairros, da cidade, destruindo o lios-
pitai civil. Seis doentes foram mortos pelo
bonjbardclo.".;

LONDRES, 15 (A. A.) — Espera-se aqui a
endn momento a noticia da conquista ele Mau-
repás pelos aluados, os quaes já tomnrnm o
bosone do Hem e grande pnrte da aldeia.

LfiNDRES, 15 (A. A.) — Os aliemães con-
timsim a hombnrdcnr Nancy, sendo ainda
ignorados os cffcitos desse bombardeio.

LONDRES, 15 (A. A.) — O ultimo commu-
nicado nllemão reconhece qnc os inglezes oc-
cupnrnm 700 méFros de trinclieirns da pri-
meira linha entre Thiepval e Poziéres,

J.-X.

LONDRES, 15 (A NOITE) — O ultimo com-
mnnicado do generalissimo Catlorna informa
que as forças italianas continuam a fazer
grande pressão sobre o inimigo cm toda a
frente do Carso e na região de San Gabrielle.
A cavallaria italiana, sustentada pela artilha-
ria, avançou até Mcrna, a leste de Gradisra,

Um correspondente militar informa egual-
mente que a artilharia italiana está desen-
volvendo uma acção brilhantíssima na frente
do Isonzo, desde Tolmino até o mar, Muitas
cer.tcnas de canhões de grosso calibre fazem
fogo dia e noite sobre as montanhas que do-
minam, a leste, Gorizia. Estão sendo princi-
palmonte visados os montes Sanio, San Ga-
brlclle o San Daniel e os entrlnchclramentos
de Tolmino.

PARIS, 15 (A NOITE) — Telcgrapham de
Roma annunciando ter causado grande im-
pressão em toda a Itália o telegramma de fe-
licitações que o generalissimo Joffre dirigiu
ao generalissimo Cadorna pela tomada de Go-
rlzia.

ROMA, 15 (A. A.) — Chegam pormenores
de um novo "raid" nerco realisado pelos aus-
trincos sobre Vcrmiglinno, Sclz e outras pe-
quenas cielnde vislnhns do "front".

Os prejuízos não são grandes, comquanto
tenham sido destruídas muitas casas parti-
culnrcs, especialmente visadns pelo inimigo,
pois este se limitou a atirar bombas no cen-
tro da cidade, fazendo ainda algumas mortes,

A OFFENSIVA RUSSA

Pormenores da tomada de Monas-
lerzysca —Como os austriacos tinham
fortificado aquella cidade — O au-
xilio dos cyclístas e dos automóveis-
blindados belgas — A Rússia mobi-
lisa as tribus" da Sibéria — O

timo communicado oííicial
ul-

TelegrnphamLONDRES, 15 (A NOITE)
do Pctrogrado:

Somente ngora chegam detalhes sobre a oc-
cupação do Monnsterzyscn, cidade nas mar-
gens do Koropiec, ao norte do Dnicstcr. Os
austriacos tinham fortificado Monastcrzysca
com a prcoecupação de a tornar inexpugna-
vel O terreno próximo auxiliava o inimigo,
pois num raio ele mais de quinze leilometros
não cxiistiam sinão pântanos. Nada menos de
cinco linhas de trinclieirns suecessivas defen-
diam aquella posição. Essns trincheiras estn-
vam cheias do fuzis automáticos e de metra-
lhndoras e enda posto de atiradores tinha trcs
abrigos, dos quaes dous blindados.

A oecupação de Monasterzysca foi levada a
effeito num só dia pelas tropas russas, ef-
ficazinente auxiliadas pelos cyclístas belgas
quo so faziam acompanhar dos seus terríveis
aulomoveis-blindnelos.

Occupámos cgualincnte Zboroff, na região
do Strypa, também fortificada â maneira de
Monnsterzysea.

Ao sul do Dnicster prosegue o avanço dos
russos sobre Ilalicz. Nn Volhynla e na frente
do Riga violentíssimos bombardeios."

PARIS, 15 (A NOITE) — Informam de Pe-
trogrado qn« a Rússia está mobilisando ns

--.< ."._-

tribus da Sibéria, originárias de cincoentf
rtças differcntcs. Calcula-se que será iuobi«
Usado um milhão de homens, todos elles ro'
bustos e valentíssimos. A maioria dessa genUnunca viu um automóvel nem um trem d<
estrada tle ferro.

PETROGRADO, 15 (llavns) (Officinl) —i
Nn região do Sereth continuamos a livançári
Franqueámos a vau o rio Luleh e desaloja-
mos em seguida o inimigo de uma série da
trinclieirns.

Sobre o Zlota-l.ipn e no norte do Dniester,
progredimos e occupámos a aldeia ele Tusto'
baby, que o inimigo tinhn transformado nu'
ma poderosa fortificação, d semelhança da
que fizera em Monnsterzyscn, ton.neln por nó<
no dia 11, e que tnnibem estnva fortementi
defendida. Tomámos o burgo de Zboroff, pa-ra o que muito contribuíram os auto-cnnhões
blindados belgas c os cyclístas.

LONDRES, 15 (A. A.) — Os nustro-alle-
mães estão se retirando de toda a frente do
rio Zlota-Lipa.

LONDRES, 15 (A. A.) — Os russos npode-i
rnram-se das seguintes localidades, que cs-
tavam bem fortificadas: Tustobay e Zborow.

LONDRES, 15 (A. A.) — Os aviadores aU
lerr.ães bombardearam o hospital de Verti«
leof, causando grande damno.

LONDRES, 15 (A. A.) — Telegrnpham do
Pctrogrado dizendo que se considera ali im*
minenle a queda ele Kalusz cm poder elo*
moscovitns.

O bombardeio não cessou um único instan»
te, cstnndo as defesns daquella praça reduzi-*
das quasi a minas.

A GUERRA NO MAR

Consta que o «Leonardo Da Vincí»'
foi a pique — Tresentas vicíimasi

PARIS, 15 (Havas) — O correspondente dt»"Petit Journal" communica ter o couraçado
italiano "Leonardo Da Vinci" explodiu nq
porto de Tar-mto, cm seguida a um inccndU
quo se declarou a bordo. Tresentas pessoal
morreram afogadas.

A noticia ainda não leve confirmação.

N. da R. — Este couraçado é uni dos treH
mniores e mnis poderosos nnvios que a Ita*
lia pjdssnc, pois è irmão genico do "Conto
di Cifvour" e do "GiuliosCcsart". Deslocam
22.700 toneladas e as suas machinas, com ai
força de 2-1.000 cavallos, dão-lhes uma vc-í
locielade de 23 nós.

Possuem 13 canhões de 305 m|m em cinco*
torres; 18 de 120 m|m; 18 do 76 min e dou*
tubos lnnça-torpcelos.

A participação de Portugal na
guerra

O SR. BERNARDINO MACHADO!
FAZ DECLARAÇÕES A' -VHUWUi
NITE""

PARIS, 15 (A NOITE) — Entrevistado po*
um representante do jornal "L'llumanité'*<
o presidente da Republica portugueza. Dr*
Bernardino Machado, declnrou que o trium*
pho dos nllindos servirá não só n causa des*
tes, mas aineln libertará os próprios alie-
mães do "Uaiserismo", que seria monslruo*
so si vencesse.

O Sr. llcrnardino Machado ncercseenlou
que Portugal auxiliara em tudo o que pudeí
os alliados, fazendo o mnxlmo esforço par*
a victoria da enusa communu
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Ecos e novidades
Houve quem (ninasse a serio a plllicrla da

ortfauUftçíln do Partido Autonomista Miiulcl-
ji.il, o no alarmasse com o iutIko de i>e tornar
um eiin vencedor o progrnmimt dc ne pnrtlilo,
na huii ímrlo basilar — n autonomia do Bil»
lilclo, Não haja Misto» extemporâneos,,,
lSlui;iii'in linlm o menor receio dn quo rosia
Itim di.i desabar sobre as noss„s cabcçns lama-
.lha i'alamiiliii|c|... Também nem n Iniit.) che-
liàuin-i nós, que fce possa iiccollnr a hypnlhese
4li« haver um governo nu um ConarcuKo «pio
tenha a coragem dc confiar a eleição d.i prc-
folio a esse eleitorado do Mendes Tnvnr.-s, Iri-
neiis, Koionatreis, ele... Nem t>v penna nisso.
Aliás os próprios dircclores do novo partido, e
jirlm-lpnhucuto o seu Inlclliitenlo mentor, o
Sr. Alcindo, devem wr os primeiros n compre-
licnilor n inviabilidade da ua Idéa. quo clles
cnxerlnmm no programam opinas pela iccs-
Btdndo de ali figurar qualquer cousa nova, quo
disso que falar, o que assim chamasse a ul-
.onciio publica sobre o rcii ngrupamcnlo, dos-
tiiinilo a ilcsapparcccr no ridículo, Foi í.i.IM-
«•Me n fim visado,,. K ucui podia ser ua mi-
Ir.i fôrma! Imagine-se, por exemplo, a l.ypo-
lhesc de um prefeito eleito por esse menino ciei-
(orado quo elegeu o aclual Conselho Municipal,
por exemplo.¦• (Juciu seria esse prefeito? (•
Sr. Xoroiislrei, o Sr. Mondou Tavares, o coronel
ltiibneira, ou qualquer outro parodio mais em
monos nolavol da política dominante. Não se-
lia crivei que essa politica, tendo a faca o o
queijo — o eleitorado — nas mãos, puzc.io A
frente elo executivo municipal alguom dolado
dc capacidade c critério, o qu. ossim pudesse
mn bello dia contrariar os interesses do-i poli-
llqnciros que lhe dessem o logr.r. ... o id.sli-l-
cio fosse autônomo teria slelo possível, por
exemplo, a eleição dc um Passos? Do formo
filgumn: cm vez do grande reformador dn .idwle,
liaquclla oceasião estaria na Prcfcllura o fi-
lindo senador Augusto Vasconcellos ou qual-
quer oulro nmlgo bastante dedicado quo clle
designasse. E so essa idéa deve bastar paru
encher do justo horror a quantos sabem o que
era csln cidade nnlcs da transformação por
que passou na administração do Grande Prc-
feito.

A outra parlo do progrnmmn d • "outono-
mistas", o nugmonto das nttiibuições do Con-
scihei — é uma verdadeira sangria em saúde;
i— porque os politiqueiros doi;.innnlcs ce.nhe-
cem pcrfclliimcnto a tendência nciuiil que é
liara n diminuição dessas altribuições o isso
mesmo porquo não é possível acabar-se dc vez
com o Conselho, como seria lógico depois dc
tantos annos dc funestas experiências,

_ • _* *
^ Tio Sr. Dr. Virgílio Várzea recebemos a
caria abaixo, que publicamos, dc accordo com
a praxe que invariavelmente ndoptáir.os, c ape-
zar do nosso informante continuar a gnr.ii.Ci-
quo S. S. foi cffcctivaineiite convidado a pe-dir unia licença, para dar logar a que o Sr.
prefeito nomeio inspector escolar Interino a
um cavalheiro por quem se interessa. Eis a
carta do Dr. Várzea:"Li com surpresa o que diz a vossa local dc
lionlcm, onde se envolve o meu nome. T ..'o
o que ahi se offirma é inexaclo, com relação a
mim. Nunca me entendi, de fôrma alguma, com
o Sr. Dr. prefeito sobre semelhante assum-
pto. Muito grato vos ficarei á publicação i"..s
presentes linhas. Do nmlgo 'lega — Vir-
gilio Várzea."

ELI XIK DE NOGUEIKA n Para impureza
do sangue.
'¦¦—¦ ¦¦ ¦ * -tiTr*~ *

Os Correios do Amazossas
Do Sr. deputado Antônio Nogueira rece-

Lemos a '.;^i!;r.l? carta:
"Em a edição dc vosso jornal, de ante-

hontem, fizestes uma clnmorosa injustiça ao
meu amigo coronel Haul dc Azevedo, adini-
tistrador dos Correios do Amazonas.

Naquella repartição não ha desfalque, c si
lionvc, foi dado justamente polo funecionario
que, dcniittido a bem do serviço publico, éhoje o autor do uma denuncia contra o seu
cx-superior, que defendeu os interesses da
Fazenda Nacional.

O lihello inepto articulado contra o Sr.Raul de Azevedo está sendo pulverisndo cm
Juizo, c da pendência sairá illeso o nome do
meu amigo, uma competência em serviço pos-fal, c um moço digno como os que mais o
forem.

O vosso informante baseou suas asseveraçõescm cartas anonymas que, de .Manaos, têm sido
dirigidas ás autoridades federaes, no Rio.

Tranquillisnc o espirito dos vos;os leitores,
Nos Correios do Amazonas não ha dcsfal-
ques. Ila muita actlvidade de trabalho c com-
pleta garantia á correspondeacia epislolar.
Com os meus cumprimentos, sou, etc. te An'louio Nogueira."

-O—rtl^Q _>•—-« -

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade.
Oculistas. Largo da Carioca 8, sobrado.
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Um almoço intimo ao
delegado auxiliar

Os amigos do Dr. Léon Roussouliéres re-solvcrnm testemunhar hoje, dia do seu an-niversario nalalicio, o grande apreço cm
que o têm, offereccndo-lhc uni almoço inti-mo no Assyrio, Essa manifestação de npre-
Ço c sympatliia foi promovida sob n maxi-ma reserva c seus promotores procuraramtornnl-n o mais intima possível.A's 13 horas teve inicio o almoço, no qualtomaram parte os Drs. Osório ele Almeida,Armando Vidal, Calla Preta, Coelho Gomes,ôylvestre Machado, Raul Magalhães, CidBr.iune, Barros Pimentel, Magalhães Calvct,bolomo Cunha, Olegario Bcrnardes, VirgílioPaixão, Parreiras Horta, Rodolpho Miranda1'ilho, Ferreira Cardoso, Sá Osório, AbelardoI-nz, Barros Cobra, Pereira Guimarães,Nascimento Silva c Benediclo da Costa Ri-beiro,

A mesa eslava ricamente ornamentadaAo chnmpngnc" o nosso collega dc im-prensa Dr. Sá Osório levantou a sua laçae saudou n nnniversariante cm nome dosseus amigos sinceros e desinteressados, real-çarndo ns suas qualidades de homem e dcautoridade.
O Sr. Dr. Léon Roussouliéres agradeceuessa prova de amizade e espontânea sympa-tina, mormente sendo cila dada no mais es-Inclo caracter dc intimidado.

¦>•*!*»-

Costumes ladlcur pura senhoras, últimos estylos'iParisicmsc-si), casimira pura lã. forro dc seda, so!)
medida, 138$ooo

CASA COLOMBO

O sétimo anniversario da
morte de Euclydes

da Cunha
y?yvyy° d°,sri° j°»° sapusta, áS nicias, íe.ilisou-se ho.jc a commemoração do
Hunín. ° 

assassinio dc Euclydes da

híSfÀ^n,, °°(mmemo|,n-5o, promovida pelo
£???¦m ' i 

tCm ° D0T ,]0 en[ntí0 escriptor,
n ri , ^,TCf_?L'orad?rc5' qnc Procuraramtetra.ai as faces mais luminosas daquella
feregnm intelligcnçin. Terminados os dis-Ôirsos, foram distribuídos pelos presentesbrios exemplares dó primeiro n mero da
feyista dn Grêmio Euclydes da Cunha de-iiois do que os visitantes se dirigiram nnra nSepultura do filho do autor dos "Sertões"

[onde depositaram lindos ramalhetes de fio-res naturaes.

A CONFLAGRAÇÃO DA EUROPA JUM ACONTECIMENTO ARTÍSTICO
<v*"w-w w \^ • - • •

Novas noticias da guerra
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O «Leonardo da Vinci»

A SITUAÇÃO DOS IMPÉRIOS
CENTRAES

Consta que se demitliu o barão dc
Buriatt — As causas dessa rcniin-
cia — Prolcstos dos socialistas ai-
lemiícs contra a contlnueçSo da

guerra

LONDRES, lü (A NOITE) — ITm jornal de
Xurlrh diz-.su informado dc que o barão do

liniinii, presidcnlc do
conselho coiiiinum c
ministro dos Negócios
Estrangeiros da Aus-
Iria-Hungria, pediu
demissão do cargo.

Esta noticia não tc-
vc ainda confirmação
officiai. Acredita-se,
entretanto, quo cila se-
ja verdadeira, pois de
todos os pontos dn
Áustria c da Hungria
levnntam-so protestosenérgicos contra n fal-
Ia dos gêneros de pri-incirn necessidade o o
barão do Burinn esta
sendo alvo dc uma te-
naz campanha da im-
prensa, principalmentedos jornaes húngaros.

LONDRES, 15 (A.A.) — Corre aqui o
boato dc ler renuncia-
do o seu logar o pre-

austríaco.
A.) — DÍ2cm dc

Amstcnlam quo a policia nllemã continua
prendendo Iodos os ngllndorcs socialistas
que fazem propaganda a favor da paz.

IMSRWMMvrtWMmi

O barão de Durian
sidenlc do ministério

LONDRES, 15 (A

EM TORNO DA GUERRA

LONDRES, 15 (llavas) — O Lloyd's nn-
íiuncia que o vapor italiano "Toli" foi posto
a pique no Mediterrâneo.

A OFFENSIVA RUSSA

PETROGBADO, 15 (llavas) (Officiai) —
Continuamos a avançar rapidamente na Ga-
licia. Altinginios já a margem ocidental dos
rios Zlola-Lipa c Ííystritza-Solotvlna c avan-
çiimos no longo do Stripn superior.

NOS BALKANS
«.««¦«»

Parece que os búlgaros prclcmlorn
retirar-se da Macedonia para deferi-
derem melhor a sua capital —• As
operações no longo das linhas dc

frente
PARIS, 15 (A NOITE) — Os aviadores nl-

liados, segundo coiiiniunlram de Salonica,
constataram que os búlgaros rc preparam pa-ra deixar a Macedonia c reforçar as suas po-nlçõrB mais para o norte, nas linhas que de-
fendem os caminhos que vno dar a Sofia.

PARIS, 15 (A. A.) — Informam despachos
telcgrnphlcos aqui recebidos do Salonica quona linha de frcnle b.illcniica a luta tem tido
nestes últimos dias maior movimento.

Nas ininiedinções dc Doiran os francezes
destroçaram unia patrulha Inimiga quandotonlava um reconhecimento, sendo que em
Maiadala houve um combato qnc, depois de
durar quasi dous dias, foi completamente fa-
voravcl nos alliados, os qlih.es conseguiram ai-
giim avanço.

COMO A ALLEMANHA TRATA
OS PRISIONEIROS

Uni protesto de Lord Robert Cccil
LONDRES, 15 (Havas) — O ministro do

Bloqueio, lord Robert Cccil, declarou losti-
mar quo o governo nllcmão tivesse sempre
recusado ate; hoje, à embaixada americana
em Berlim, a permissão para visitar os ,pri-sionciros brilannieos que cm grande numero
os allemãcs enviaram para os territórios
russos oecupados, afim dc nhi trabalharem."Não temos, portanto, relatórios n sem rc>-
peito, nccresccntou o ministro, nn passo que
publicamos recentemente o relatório .une-
ricnno sobre o campo dc conccnlração de
Rnuen, onde os prisioneiros dc guerra alio-
mnes eslão internados. i

E' realmente para lamentar que o govor-no nllemão_ não tenha um elementar senti-
mento dc justiça cm virtude do qual iper-mitta ao embaixador dos Estados Unidos
uma inspecção ao campo dos prisioneirosinglczcs na Polônia, quando desde o princi-
pio dn guerra temos sempre pcrmiltido e atei
pedido visil»s nos nossos prisioneiros dc
guerra que trabalham cm França.

Esperemos entretanto qv.e um dos rc?sul-
lados dn guerra soja fazer comprclicndcr aosallemãcs que maltratar os prisioneiros dc
guerra o para a Allemanha muito mais de>7-
vantajoso do que pura qualquer outra na-
ção."

O leilão no palácio
J. C. Rodrigues

O leilão do pnlnclei J. fi, llodrlgucs acabou
honlciii qunil as U\ horas, sempro com ii
mesma concorrência. O eiitllüílilsmò dos li-
cllanlos, porem, si as vezes foi n\im da expe-
elnllva, outras veie» deixou niuitu n desejar.
Assim ó que o admirável monumento cm
bronze dc (ienrg Buicli, o "ICnlciro do N, S.
.Iciiih Chrlslo", nlcaiicoii npen.is AtBOOf, Foi
ndipilrido pelo nuindor Sr, Miam Dias,

A mobília do salão — um sofii o quatro
poltronas — com tapeçarias de AllllUSSOlt, fui
arrematada por Hirillii?, polo Sr. coronel (lul-
marães, liidiislrlal cm Maceió,

Umn das poças mala uotavol. do leilão era
uma mesa oval assim definida p.lq catalogo:"Riquisslina mosa oval da mais finn mai^
quclcrio, com giinrnlção ormiilu llndainen-
to clnzelml.i, gaveta do segredo, o cm cima
umn placa do "vlcux" Sóvros. liste movei foi
vcmllelo no leilão de lord Pciuhruhe, omlial-
xador Inglez. cm Paris, o no respectivo ca-
ialoj',0 vinha como lendo pertencido a um
dos palácios dc Maria Autoiiiclla, I'oi ali ml-
quirido pelo comiiicudador Uari.sloff, no tem-
po do Napolcão 111", Essa pequena mesa foi
adquirida pelo Sr, l.afout, por í>:IHiii->iiiiij.

l'm tapeio do salão, Aiibiisson, feito a mão,
foi adquirido por liiMiiij pelo Dr. Carlos de
Flguolrcdo,

A poria dc innrinorc c bronze, dc um an*
ligo iialacio da ltciiascença italiana, foi iid-
quirida pelo Sr. Lnfont por 1:800$000.

Um relógio o dous candelabros dc bronze,
com retratos dc Luiz XVI c Maria Antouiclla,
e que devem ler pertencido n algum palácio
france/, marcados com a data de 1811, foram
lambem arrematados pelo Sr. Lafonl, pnr....
1:!00?000.

O Sr. Bastos Dias arrematou por 1:100*000
um quadro, "Depois da coca", de Man dais-
ser, e o Sr. Koffinan, por 1 iílOllíJOOO, um qua-
dro de G. Jacquot, "Com o ninho dc passa-
rinhos".

O Sr. Koffm.in arrematou ainda por
1:550$ um par de vasos de porccllaiia de
Sóvrcs.

O quadro que mais oito preço alcançou foi
um estudo dc cabeça dc creançí, poi ,1. B.
(irouze. Foi arrematado pela Sr. I.afnnf, por
_:800í0no. "Umn sessão agllilda", dc Cnsa-
nova, foi arrematado por 1 ::i5()3 pilo Sr. Cas-
tcllo Branco. O corretor Sr, M;iMet adquiriu
pnr 1:.*>()0? uni lustre cslylo Luiz XV, c o
quadro de Barro, "Arcabuzciro", fo'. vendido
pnr 1:0508000.

Um dos mais impressionantes «jtndroí do
leilão ora a "Sccnn cm New .Terscy", dc Wil-
liam Ilart, o que foi adquirido por 1:0005000
pelo Sr. Koffm.m,

Ainda não estã apurado o produeto tolal do
leilão. Sabe-se, porém, que e.iso produito dc-
vo ser de 120 contos mais ou menos. E' bom
porém nssignnlnr que o Dc. J. C. Rodrigues
dispoz apenas de uma pequena parle dns suas
collecçõoi de arlc.

¦ «-Hfcii « ..

A credencial do embaixador Ruy Barbosa
A qiiesiAt» da precedência. Porque o legado do Papa c

o embaixador americano passaram na frente, A rece-
pção na Casa l.osadn c as tuanifcslaçOcs populares.
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SQucreís 
apreciar bom o puro café?

Só o PAPAGAIO
¦ «<» «

A arvore do jogo
Cortaram-lhe as flores

Quando chegavam as 3 horas, cm plena
madrugada, com o cair do orvalho, o "fio-
restai" vibrava, fremin, emocionava. Era
chegado o momento elo descer o quadro, com
a flor escolhida, rainha dc uma noite. Os ho-
mens já estavam esgotados de "moscotles"
c as mulhers, com ns mãos cheias de billie-
linhos numerados — as "poules" — palpita-
vom, frenéticas, olhos csgascaelos, physiono-
mia convulsa. Era um momento soiemne,
como se diz nos discursos dos banquetes. O
quadro em aberto o dc dentro, como nn his-
torin dns cidras encantadas, surgia radiante
a vencedora flor.

Si a perpetua cheirasse
Era n rainha das flores...

Ali, na lista de trinta flores, era rainha n
que o dono do "Palace Club" quizesse. Eram
nqucllas, naturalmente, menos carregadas
no J030 das "poules".

O barão de Druminond elo jogo das flores
ia assim so arranjando. Montem, porém, o
Dr. Albuquerque Mello, delegado do 5o dis-
liicto, que já havia conversado n respeito
cem o Dr. chefe de policia, foi ao "florestal"
da rua elo Passeio c cortou as flores da arvo-
rc do jogo. Para isso o Dr. Albuquerque
Mello se fez acompanhar dc seu auxiliar, o
commissario Ameno, que levou a effeilo n
apprehensao do quadro, dos talões do jogo o
demais pelrechos ali encontrados.

Eoi com a "craviua" que se acabou o jogodas flores do "Palace Club".
E si mais depressa não ngisse a policin,outros jogos dc flores ecousas semelhantes

estavam sendo preparados nos clubs chies,
sabendo-se que um desses clubs já tinha prc-
parado o jogo das aves, do qual faziam par-te a águia; o tucano do papo amarello, o cor-
vo imperial...

NOVOS PHARMACEUTICOS
E DENTISTAS
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«foiaelk list» na
Argentina

Uma nota- officiai sobre as
negociações entre o Ministério

do Exterior e o Foreign
Office

BUENOS AIRES, 15 (A. A.) — Os jornaesdo hoje publicam unia nota officiai sobre as
negociações entaboladas pelo Ministério das
Relações Exteriores com o Foreign Crfice, cm
relação á "Black list". A ultima nota do go-verno inglez, diz quo a Inglat- .'a santo «nco-
ro desejo de não tomar medida alguma que
possa dar origem a prejuízos para a intc.es-
ses genuinamente argentinos. Accrcsccnía quens transacções internas entro firmas arger.ii-
nas c outras que se achem incluídas na "Blaclc
list" não motivarão .1 inclusão das firmas ar-
gentinas na dita lista, sempre que, não se fa-
5anl. l*°tatlvas para fazer negócios por contadc firmas inimigas. O governo inglez compro-mcltc-sc a fazer investigações s^jie os moti-vos da inclusão de nlgnmas firmns argentinasna "Black list", nfim dc evitar erros, nessescnlido. Por ultimo accrosccntn, que foi e:-:..r-regado o ministro da Inglaterra, jnnto no go-verno da Republica Argentina, dc fazer saberaos argentinos incluídos na "Black list", r.ae,
si os mesmo se comprometterem a abstef-sc
para o futuro de commercinr com os inimigosdn Inglaterra, serão eliminados da "Blnck
list".
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Syphllis em geral « Cara -i «LDfJB DE

A Gotiaçfto ds grão na Faculdade
Kahnemannana

A Faculdade do Medicina Hahncma .-ia
rcalisn amanhã, ás 20 1|2 lioras, uma sessão
soiemne para dar gráo nos graduandos em odon-
tologia o pbarmacia, que concluíram 03 res-
pectivos cursos cm 1913, 11)14 e 1915. '

Desde sua fundação, isto i, dc 1913 até ago-
ra, já se formaram em pbarmacia pela . i.cul-
dade de Medicina IlahnemannVr.n, 12 nlu-
mnos, e cm odontologia 18, sendo q;:e pri-n.eir.1 lurmn dc odontolnndos 6 dc 1914. '

A' sessão soiemne proraetternm comparecer
os Srs. presidente da Republica, ministro do
Interior, prc "-mIo c chefe de. polieia, hoje Jcon-
vidados por uma commissão de grnduandos
que collnm o grão amanhã. ',

^ Presidirá a sessão o Sr. professor Liclnio
Cardoso, respectivo director, com n :.síl5tc:i-
cia do Sr. barão dc Hrasilio Ii'ucliaiZj, pTesi-dente do Conselho Superior do Ensino.

Haverá quatro discursos: do; dous par-inym-
phos Drs. Dias da Cruz Filho, dos pliarmaceu-ticos, c Alfredo Maggioli de Azevedo Maia, dos
odontolnndos, c dos dous oradores officiaes
graduandos Jorge Caldeira de Azevedo Mar-
ques c Waldemar Chaves Vinnnn, este cm odon-
tclogin, e aquelle cm pliarmacin.Para estn fesln foram expedidos convites ás
classes médicas do Rio dc Janeiro c sociedade
carioca.

Durante n solcmniclnde locará n banda dcmusica do Corpo do Bombeiro'-.,

O prêmio de 25 contos
—«—

Da Loteria Federal extrahi-da hontem foi vendido no
CENTRO LOTERICO«—_.

Rua Sachet n, 4.
As visitas do Sr. Fonson

O Sr. Jcan Fonson visitará amanhã, i 14horas, a Escola Profissional Rivndnviu Corrêa,onde Die será offerccido um chá pela directorá
daqu.Ué estabelecimento.

Dr. Dario Pinto
elo Hospital da Misericórdia. Clinica medica e das
creanças. Consult. Carioca 44. Das 3 ás 5 liorhs.

No Senado lambem foi
facultativo.,.

Por terem comparecido ao Senado apenas
dezeseis Srs. senadores, não houve hoje
sessão naquclla casa do Congresso Nacional.

Um escandalosissímo
negocio

•—
Ana.yse das co.npe__s.-ce.es

dadas pela Light á Pre*
feitura

Fomos forçndos, pelo extraordinário àe-
cumulo de originaes, a adiar para amanhã as
observações que nos suggeriu a defesa, pu-blicada pelo "Imparcial", da concessão da li-
nha de Santa Cruz n Light, assim como umn
carta que sobre o assumpto nos foi dirigida
pelo Sr. Dr. Geraldo Rocha.

A Camana em folga
— ! 

tPtt»s*qiaeiaa não lioyve
nuuraero

Não houve hoje sessão no Monroe. Foi-
g.iram os Srs. p.ics dn pntria. Não houve
numero. Eoi o que proclamou o presidenteVcspucio.

Pena, no entretanto, foi que não houvesse
sessão. Havia matéria interessante a ser li-
da no expediente : uma suffragista .1 rc-
clamar "vote for wornen"; dous engenhei-
ros, Álvaro B. Rodrigues Pereira e Rodolpho
Pimenta Velloso, pedindo concessão parauma estrada dc ferro, ligando Rio Negro, 110
Paraná, a Caxias, no Rio Grande do Sul;
matéria a imprimir.

Oradores cm perspectiva, vários : os Srs.
Pereira Leite, Bueno de Andrada, Souza c
Silva e Nicanor Nascimento nchnvam-sc in-
scriptos para a hora do expediente c conti-
Eiiam.

Eoi pena, pois, que não houvesse sessão.
Não foi por falta dc trabalho j foi por falta
de... numero. Teria sido mesmo ?

Nem para abrir a sessão houve 53 depu-
tados. E a ordem do din apresentava ma-
teria, para deliberação ou discussão, dn
mnior importância : volnçcics — do cnso
do Espirito Santo, de credito para os addi-dos, dn reforma ortbographica, de licenças;
discussões — do orçamento, do projectos —
autorisando o governo a pcrmutnr terrenoscom o Estado de Pernambuco, cm Recife,
considerando de utilidade publica as socie-dades dc aviação, determinando que as com-
panhias de seguro c dc pecúlios não podemapplicar ou consumir mais de metade darenda arrecadada, abrindo credito para aFaculdade dc Medicina da Bahia e de dous
projectos de credito pnrn pagamentos cm vir-tude de sentença.

E, antes do tudo isso, quatro requerimen-
tos de informações, j.í publicados...E... não houve numero..,-

Uma qucsiã» Mibiil do grande Imporlnn-
ria surgiu nos domínios do ccrliiioiilnl o do
protocollo, iimlo pontificam com uma dlicicta
elegância tros Joven. du grande mereci mento,
OS Srs, Atílio Ii.nil.11i o Adolfo Urqülxn,pri-
linlio e segundo InlroduclorvH de ciiibaiMido-
ros, e Jorge Cabral, secrclatlu do u,mi .tro

fyyyy- y\

6 6¥Tm i Ví* I»«3. *_ í>«a*' oigarros cspcciacs para 200_J_l_>lv_3.H_ü> r6iscom Valiosos brindes.
Lopes Sá ci C.

Um conflicío nos
Tenentes

Prato que se parte e parteuma cabeça
De vez em quando surgem os confliclos no

Club Tenentes do Diabo, á avenida Rio
Branco, quasi sempre abafados no noticiário,
pelos próprios interessados.

Estn noite, mnis um. Entre outras muitas
pessoas, eslava no snlão do club o norte-americano Max Roter.quando surgiu um con-flicto entre elle o outros "habitues". Um
prato voou indo "pousar" nn cabeça deMax, partindo-so e partindo-a.Acudiram, com o escândalo feito, vários
guardas civis, quc foram dcsncntndos c mal-Irados pelo presidente do club, coronelAguiar, que deveria ser o primeiro a presti-
gial-os.

Ficou apurado, afinal que o autor do fo-rimento de Max fora o Dr. Zozimo Bnrroso,
que se achava com um grupo de amigos.

» «-MMÉ-» »

0 caso das duas irmãs da
rua São Clemente

COLLYR
MOURA BRASIL m £», 87

cura as^Inflnmmaçôes dos'olhos

O laudo de exame aos
peritos foi positivo

SA foi entregue ao Dr. Angra de Oliveira,
juiü dn 2" Vnra dc Orphãos, o laudo do oxa-
mo feito pelos peritos, Drs. Humberto Got-
tuzzo c Pires de Carvalho, nas pessoas de
DD. Maria Emilia e Francisca Emilia Maria-
no de Campos, as duas infelizes irmãs qneresidiam no palaceto da rua S. Clemente, 39,om Botafogo. No laudo, peça longa e minu-ciosa, em que os peritos estudaram as maisinsignificantes particularidades da vida dasduas irmãs, fica demonstrado quo ns duassenhoras soffrcm de facto do uma lifcira
perturbação mental. No entanto, só uma ob-servaçno demorada pode precisar essa per-ttirbação, que escapa ate n horas seguidas deconversação prolongada. Chega ã conclusão,afinal, o laudo, do que ns duas senhoras, con-forme o quesito apresentado pelo curador,Dr. Raul Camargo, não estão nas condições
precisas para bem regerem suas pessoas ebens.

O Dr. Camargo está dc posse do processade interdicçno, no qual foi junto o laudo,
para depois do cstuelal-o nomear, dc accordocom o juiz, um curador para as duas infortu-
nadas irmãs. E assim termina o doloroso ro-mance das duas loucas.

Monsenhor Alberto Tasalto, nono inler-
núncio apostólico junto uo governo ar-

genlino
das Relações Exteriores, alguns dias nnlcs dn
entrega dos crodcncincs das missões cspcciacs
que iam representar vários governos cstrnn-
gciros nas festas do centenário dc Tuciiinan.

Por outro lado, o encarregado dc negócios
do Urasil, Sr. Lima Ramos, c os dous Sücrc-
tonos da legação, Srs. Lourival dc (iuilho-
bcl e Lucillo Bueno, folhearam febrilmente
umn manhã ihlcirn vários tratados do direito
internacional, 110 firme propósito de desco-
brir, 110 meio do suas regras e disposie;ôes,
qualquer uma que pudessem invocar com se-
gurança para defesa dos direitos do Sr. IluyBarbosa.

A questão, embora npparciilomentc muito
simples, assumia proporções nvulladns, e, co-
ino todos esses (ratados, c nem o próprio mn-
iiunldc Foiguí, não conlivcssem nenhum dis-
positivo imr ito ou explicito que n csclnre-
cesso, fizeram-se consultas pelo tclcgrnpho.

Trocárnm-so despachos urgentes com a
chnnccllnria dc Washington, com o Itami-
raly c creio quo lambem com o Vaticano.

Os Ires gentis nuxiliarcs do Sr. José Luiz
Muralurc estavam graves o prcoecupados; os
tres diplomatas brasileiros, 110 campo oppos-
to, não se descuidavam por um minuto siquer
da deliendesa do problema.

Resumia-se este no seguinte postulado:
qual dos embaixadores devia passar primeiro
110 acto da entrega dá credencial ?

A questão surgiu porque tudo parecia indi-
car que essa precedência devia caber no Sr.
Ruy Barbosa, visto como S. Ex. fora nomen-
do antes dc qualquer um dos demais cmbni-
xadores investidos daquella missão especial.

Foi do governo do Brasil a iniciativa desse
nefo, mas invocava-se a decisão do Congresso
de Vicnna, que varias cortes curopcas rospèi-
tani o mn ii têm, segundo a qual o represenfnn-
tc da Santa Sé tem precedência solire todos
os agentes diplomáticos de categoria egual

A sua.
A esla circumslancia havia n accrcsccr o

fneto de ser a religião cnllioljcn o culto offi-
cinl dn Argentina, ao qual deve pertencer o
presidente da Republica, considerado pela
Constituição patrono dc sua egrejn, e sob
cuja proposta, cm accordo com o Senado, se
fazem as nomeações do arcebispo da capital
e dos bispos dns dioceses.

Tinha de ser vencida n corrente que ro-
conhecin ao embaixador brasileiro o direito
do precedência, tanto mais quanto alguns
do nós, brasileiros, que testeinunhnva-
mos ns torturas a que so entregavam
os prisioneiros elo ergnstulo protocolar n-í-
segurámos-lhes desde logo que o Sr. con-
selheiro Ruy Barbosa era um homem dc es-
pirito muito superior para não se sentir me-
lindrndo por qualquer preterição, real ou imn-
ginnria, dc que o fizessem objecto nesse
particular, accrescentnndo ainda que S. Ex.
era, além de tudo, um bom calholico n quem
só poderin ser ngrndavel ceder o pnsso no
representante dc sua santidade apostólica.

Monsenhor Vnsiillo dc ToYrcgróssa chegou
a Buenos Aires nn manhã dc 23 dc junho
como internuncio acreditado junto do gover-
no argentino, sendo nlguns dias depois 110-
meado legado do Papa para represcntal-o
nesse alto caracter diplomático na commc-
mornção do centenário do Congresso de Tu-
cunia 11.

Das consultas aos traluclistas, das conferen-
cias c das trocas dc despachos telcgraphieos,
resultou a decisão de que o enviado do Va-
ticano teria a precedência sobre todos os ou-
tros embaixadores, devendo ser, portnnto, o
primeiro n apresentar sim credencial.

Entro parcnthcsis: monsenhor Vasallo de
Torregrossn desembarcou internuncio, foi du-
rnnto nlguns dias legado c é aclualmenle nun-
cio, ou seja embaixador ordinário, posto a
que foi promovido logo depois de terminadas
as festas.

Desde que o chefe da missão especial do
Brasil tivera dc ceder o passo ao legado, ha-
via a considernr a situação do embaixador
americano, que nesse caracter tem residência:
em Buenos Aires.

Também ficou resolvido que um emb.iixa-
dor permanente não podia passar depois de
uin especial, o então se fixou o terceiro lognr
para o Sr. Ruy Barbosa.

Para os demais embaixadores séria mantida
a ordem de accordo com as datas de suas
respectivas nomeações: depois do do Brasil
ò do Chile o, seguidamente, o dn Hespanha,
o dn Bolívia, o do Uruguay c o do Paraguay.

O Brasil e estas duas Republicas enviaram
a Buenos Aires embaixadas especiaes. A do
Uruguay tinha como chefe o ministro das
Obras Publicas de seu governo, Sr. Juan José
Amézaga, que trazia em süá comitiva o chefe
do estado-maior do Exercito oriental. O em-
baixador do Parnguny era o Sr. José P. Mon-
toro, que se fazia acompanhar dc uma luzidn
delegação militar.

O Chile, a Hespanha c a Bolívia, da mesma
forma que a Santa Sé e os Estados Unidos,
nomearam embaixadores cspcciacs os seus
ministros plenipotcncinrios acreditados junto
do governo argentino. A Noruega, os Paizes
Baixos, a Bélgica, a Inglaterra, Portugal, a
Itnlin, n Frnnçn, Cubn, n Suissa, a Allemanha,

a Dinamarca, a Colômbia, o Peru', a Rússia,
o Japão, a Áustria Hungria, n Suécia, a Gre-
cia, a Guatemala, o Equador e Costa Ri.a
acreditaram cm missão especial, mas sem cre-
cíenciaes de embaixadores para assistirem ás
festas, os seus respectivos representantes di-
plomaticos com funeções permanentes ua Ar-
gentina.

O Sr. Ruy Barbosa chegou a Buenos Ai-
res na manhã ele 4 dc julho, dela da commc-
moração da independência dos Estndos Uni-
dos, e_ na lardo desse mesmo din, depois de
ter feito sua visita protocollar ao ministro
das Relações Exteriores, compareceu na cm-
baixada americana acompnnhndo dc sun fa-
milia e de Iodos os membros dn missão de
que era chefe.

O Sr. Frederick Slimpson, um homem mui-
to singelo e muito amável, alto, de barba
branca, com um sorriso permanente nos la-
bios, não occultou o apreço cm que tinha
aquella visitn, c n embaixatriz amoricann di-
zia, muito alegre:

— Nós nunca esqueceremos a gentileza de
nos terem vindo visitar no mesmo dia em
quo chegarnm..,

O legado era, nas suas vestes dc purpura,
umn das figuras mais evidentes da multidão
do homens o damas illustrcs que enchia os
salões da embaixada, o foi dos que se apres-
saram a vir saudar o Sr. Ruy Barbosa, entre-
tendo-se com S. Ex. numa palestra cheia de
cordialidade.

Parecc-ine ver nesse momento nina impres-
são do grande allivio e contentamento na phy-sionomia sympnthiea do Sr. Murature. O
grupo era, ba realidade, symbolico. O embai-

nador brasileiro, quo devia pa.jar primeiroun entrogn dn credencial, eslava vlslvolineii.
le nniilfoito ua coiiipaulila do legado o dn
Sr. Slimpson, o Issn orn n confirmação do quenão nos havlainog enganado quiuulo hincgu-
ramos que S. Ex. nau dulorln n sua ntloneÃo
nessa Htihllloxa do protocollo quo tanto jire-licciipara 01 moslros do cerimonia da cliaii-
ci liaria nrgciillun.

A entrogn das crodericlnos deixou de %er
n ncltí austero o gloriai <l"c se regula pnr mu
processo foriiifilisllro Invariável, para se lor-
liar numa lulln c mnjoslosn -Oloiniildndu em
quo o Olilbalxndor brasileiro levo ensejo du
receber deinonslroçõrn cspcciacs quo não to
óslciidornni aos demais.

A praça dc Mn.vo nprosoiilavn um bello as.
pcclo ãs lã horas, quiuulo desfilou no grau-dc claro abcrlo pela Impa perfilada 0 pelaitiijllIdAo conlldn, dentro da uma ordem per-feita, por um cxlonso cordão do pollclncs, nciirruagciii conduzindo o legado, escoltada porum Kiirhoso esquadrão do (íragõos a cnvnllo.Depois do ontrogn do sua credonclnl o cmseguida á do embaixador americano, chegou.'1 Cnsa Itosüiln „ Sr. Ituy llarbosa nec.tnpn-iihn.lo d." '¦' ••••,„„, ,,„ sl.ns A
dniilcs dc uiui..

Na praça apinhadn como nus ruas por onde
passou sua carruagem, a multidão o saudouciilorosaiiiciitc com palmas o nccmmaçõcs,

Qurtndo S. Ex. penetrou 110 hiojosloso, sa»lac dn (.nsn Rosada, onde o aguardavam numa
giiinelc! solcninidade o presidente o ministro('as itclaçiies Exlerioics, ,,s membros das ca-•ms civil o mililiir niiiiia müllipllclüâde dounirprmcs vistosos do mnls bello aspecto, osrunccionnrlos dos diversos ministérios quo oc-cucavam n gnlerln, ao alio, romperam numanutrida salva de palmas.Essa manifestação Inédlln se renovou nu-ina grande vibração quando o embaixadorbrasileira terminou a leitura do seu discurso,unia peça burilada e concisa que, sem sairdas normas eslrictns do protocollo, revelavaiios_ seus conceitos c nn sm formr elevada oespirito brilhante do homem que a gravara.A impressão dessa leitura, feita numa vo*cr.vslíilliiia c forte (pie ecoava com grandesolcmnldntlo nnqucllé ambiente de religiososilencio c recolhimento, foi dominiicloia, e
quando S. Ex. leriiiinnii c quando o presi-eiento Victorino de In Plaza leu sua rcsposlao sentou-se, còm o embaixador brasileiro, .cn»(relendo com elle uma palestra muilo maiselemuraila c cheia do interesse do que osconeiliiihulos formalisticos de lacs ccrilhò-niii'.-, todos os prcsCntcs se mostravam ciican-
taelus e exprimiam sem reservas o cnliiífsiãs-ino jpie lhes communicará aquella palavraiftspírnda o magnífica

Scrlorio dc Castro

PAULO PASSOS & C

lülilis, inglez.—Tclcniiólil
tal, Central.-— Rua Siiiit»

LüsiiL.03
-«63 8=—*-

D. Sebastião Leme na capi-
tal alagoana

MACEIÓ', 15 (A. A.) — Antes de
embarcar, D. Sebastião Leme, bispo tlt.
Olinda, esteve no palácio do governo,afim de agradecer o comparccimenlo do
Dr. Baptistà Accioly, ao sen desembar-
que.

1 ««.oc-- «-

Bellas Artes
A Escola Reífiingtpri, rua Sele. dc Se-

lembro ri'; 67, possue uni curso clé ;io
cordo com o programma dá Academia,

Direcção do laureado artista Arii-
ba! Mattos.

OS TYPOS POPULARES

0 "Jockey da morte"
Esse, sempre 6 menos prejudicial quo o

Bolclll, o homem que se amarrou, se amor-
daçou, sob a influencia doi "films" poli»ciacs, para simular uni roubo.

Um din, viu n exliibição de uma fila que?

\HM% y,-^yyy y

YyJy\J
•_-jee.Tpv

¦''Yirgoliho", o "Jockey"

tez suecesso — "O jockey ds morte". 1 m-
pressionou-se.

E agora, ninguém lhe tira da idéa i|ii<
seja clle o "jockey". Envolve-se em sei-
pentinas, quo chama de linguas de logo, -
corre, coitado, em imaginação.

Como te chnmns ?
O "Jockey da morte". Fui liâp.Hsdoo

com o nome Dionysio Gomes da Silva. Na
rua Cnsslano, onde moro, um carregado,
chamou-me Virgolino e. eu achei mnis boi
nito ; mus só nttendo por "JocUcy úi
morte".

Quo fazes agora ?
-—O Dr. Nilo Peçanha, snbendo dns «ti-

nhas habilidades, convidou-me para joclcc;)
officiai de suns coudeUirias. Mas vou elei-
xar: amigo dos francezes, vou defender 1
França, para onde embarco amanha. Não
lenho amor á vida e, hriganclc come brasi-
iciro, o nllcmão vno ver o que é liorcisiti...

Andn nssim pcln cidade, sempre com seu
embrulho de serpentinas, o "Vlrgillno".

O outro desappnrecou nn espaço, mas
eu não, que não ha fogo quo mo peiíiio.

Sem ura nsylo que o nbngue, vi^ o o in»
feliz n mendigar o pão que lhe mnta 11 fome.

Usne ELIXIR DE NOGUEIRA. ^- fará O
snngue.

Em Bellô Horizonte também
foi feriado hoje

BELLO HORIZONTE, 15 (A NOITE;
— Foi feriado hoje cm todas as repar-
tições estaduaes e municipaes. As duas
casas do Congresso também não fim-
ccionaram em. lionra de Nossa Sènltora'
da Gloria.

Em flagrante !
Foi preso em flagrante pela po' ' ,°°

dlslricto o lnrapio José Alves dc Olivi r...
quando furtava amostras om um an"-» ,l!'1- :l
rua do Cattete.. J
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¦:::fâO-

&®§heu a nossa
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Os italianos a trese
milhas de Trieste

Toliiüino está prestes a

f Vub
in.miin âe hoje foi lerlil em boatos. A dl-
nçAo 1I.1 cai-la "reservada" do Sr. mlnls-

Im dn uncriv, trouxe nina liilci'ron..çAo n to-
»i.is os eciplrllos, liiivia mesmo nllitnrcs que n

.toinmeiitavnin uns ruas e nos bnndes, com-
iin-iiiiiiT.i-i estes poucos traiiqullllstidorcs pnrn'ii reunião do nmnnhii dn Club Mllilnr.•, ,\ Viil.i Militar í- naturalmente o poiilo para''tuidc i-onverr.cni as vistas fieraes.
I Para n Villa, pois. dirigiu'e hoje n nossa
|'i |ilit'tttJ}CH)i

1) primeiro ponto visitado '. '. o quiirtcl-gc-
n.i.il d.i !i" brlfiada dc iiilanlarla.

I) Sr. general Alencastro Gui-

níaráça fala a A NOITE

,- s. li», recebeu-nos dizendo cpie eslava pres-' 
les a passifi- o conluiando da Iii-igudn au seu

:e illc.a /ícneral Lino liamos, mns podia nos dar
iiiiiins minutos de prosa. Ii como era niiurai,

! o iiossii conversa versou sobre a i-eimiúo do
Club Militar. O Sr. general Alencastro Ciui-

, tnarácü (Uüsc-nos:
. —Sui-prebcndldo fumei, no :, t cm minhas
! mãos, o carta reservada e já divulgada pelo

Sr, ministro da Guerra, .sob:.' a reunião do
Club Militar, nn qunl tirando parle da oil iria-

; Iidade dc roeu commniido tomará parle. Ila
íiiá hiistnhic.-i dias — continuou o general Alen-

'. castro — per causa dos exercícios e dos c::a-
in;". iras tropas, tenho convivido nas casornas,

;lrocandú idéas coma offieialidndc cjamais ouvi
a menor censura ou, pura melhor mo expres-

isnr, (iiialquer referencia » reunião dc amanhã,
rum caracter anti-pali-iotico, laes como fe-
fliiiren>--:C :r. casas do Congresso c obrigar o

; governo o sí spendei- o importo solire venci-¦ iiienlrts, etc Acredito que, alguns officiacs
subalterno!}, cada a earastin da vida c o im-
poslo que peí.i sobre- os seus ordenados, diffi-
mllnndo nssim a subsistência dc cada um, lc-
iiiiiim feilo isoladamente algumas referencias
nesse sentido, provocando dele modo, a cir-
.'ciliar do coronel Slsson, a carta reservada do
Sr. ministro dn Guerra e os 1 ~.l ;¦: cir-
calunies c divulgados peta imprensa. Os uicus
id.iiidanlcs de ordens, que privam coiii n offi-
(cialidade c com elles mantém relações, igno-
Ijv.ni lambem qualquer movimento nesse sen-

I lido.
i-t Sei — declarou o general Alencastro .— «7."'c1 se Iralavá, iv. reunião de nmauhü dc inicies-

ses de ordem interna c econômica do Club e
principalmente sobre a fundação dn Alfninla-
rin Militar que, segundo r. general "nrbedo,
será instaUniia nas dependências da Coopera-
lua Militar, que vae se mudar, e sobre este
assumpto já troquei idéas ha mais ou me. >s
jütrdias coiri cs Srs. generaes Bavbedo e .-jatem-
briiio.

i No maia — terminou S.
'il.i

ou
A NOITE
amanhã .

na Kscolfl do
ssumo a direci

:.x. — ás ordens
Eslado-Maior, de

A passagem do commando da
I -.1. ¦.-II-.I..H ¦¦——.,—.,¦ .. ^' 5- bifij.!,fl_a dc infan-ara

Sr.
um

Mal terrriljsavamos a palestra círftí o
neral Alencastro Guimarães, quandi
que de çôvüeta avisou que a ofncialidadc
nos corpos nquarlclados un Villa Militar
chegava ao quarlcl gc-iieral ela Ti" brigada de
infii n taria, afim de assistir á posse do gene.-
ral Lirio Ramos e dc sc despedir do ex-cuni-
íniindiiiitc.

Nada menos de cem officiaes sc estende,-
ram pela sala e cm grupos de quatro ou cin-
co conversavam. A nossa presença á paizahi•:!l'U moliyo logo a suspeitas o os grupos con
versavam era voz baixa, mudando sempre dc
Assumpto quando nos approxiiuavamos. A
mm canto, porém, um offieial conversava
jiom un) árrpo de dous capitães, liste offi-
tial, que era Io ti-iienlc, falava sobre a re-

nino de amanhã c com tal iirclor sc expres-
Java que ura capitão perguntou si clle ia as-
lüiiir n chefia do niò.vinicutò. Nesla inesma
Jüda fnJayíim sobre um general que, quando
t-r.mniandhnte dc um eslalielecimcnlo mili-
»:ir, forneceu até muuitões aos oluninos, cm
lüii diii de "bernarilcCNào foram declinados,
perem, nem o nome dó general nem a "ber-
li ardil".

¦ Poucos minutos depois houve a cerimonia
íi i passa.gcxa do comniânclò. O Sr. general
A encaslro fez um disciirsó dc elogios á of-
lieinlidarlo, como disciplinada, compelentc c
Irabalhadòra e apresentou-a no Sr. general
Lino llonios. Foi lida unia ordem elo dia ele
í- speilidfi, demissões e elogios.

O Sr. general Lluo Ramos usou ela pala-
via e cüssc iuc esperava de seus acluucs
eommandí\etos a dedicação com que se liou-
veram rjünndo comniíiiidanlc o seu collcgn
general Alencastro c terminou pedindo a lo-
-•¦'-. o mesmo patriotismo, como bons brasi-
i.cirqs que são.

Dissolyçu-se cm seguida a reunião, len-
diisido levado até á sua residência pela of-
Jlicii)lidado 3 Sr. general Alciieaslro. que
Cunbcni foj acompanhado pelo general I.iiio
Jllamos.

A" busca cie informações

A Villa Militar retomara o seu nqierlo
.inormnl, Aq-ai e nli grupos dc soldados. Ti-
.vr-mos curiosidade de ver si no meio de sar-
gênios c cnbss algo pudéssemos saber sobre
f hoad.os correntes. Os sargentos, porém,
íi.'" qucí-lniri saber dc conversas comnosco.

j No entanto, conseguimos dc alguns offi-
ciiics saber que na reunião de amanliã se

itiAliirá <Je um apoio moral das forças cie terra
,:>" soverao, liara que este, eut qualquer emer-
gciicia. conte com o Exercito, parn salvar a

.Jiiluaçâo .financeira do paiz, nggravíida, se-
tinido alguns officiaes, pelo desperdieio dos
dinhci-i'03 da Nação, feilo lie-los Srs. eongres-
¦s.Mas, que só fazem política c traiam de
«UKincnto cie impostos.

lia lariifeom quem nffirmc que, sí a directo-
!'i i!o Club Mililar procurar dc qualqueríôi-ma proliibh- a explanação cie algumas me-
didii a ser tomada jicla assembléa dc ama-
"há. esta ,a deporá, dentro cios estatutos do
í.lub. E' fraiifla e irreprimível a má ímpres-
«ao causada polo facto dc ministros do Su-
premo Tribunal c demais magistrados não

.(''•iilrilniiycin com o sacrifício do descontei
t''ij'n a salvação financeira-do paiz!' ni resumo, porém, a nossa impressão é a

'iuc na assembléa dc amanhã não vingará
7 que possa compronieltcr a disciplina

forças armadas, sendo evidente a inten-
da maioria da officialidncle cm não se

•'ar ás manobras da politicagem.

Sfflifltap m §®mm®
A perspectiva de aggravação

dos impostos

cia" mantida por essa Associação virem pc-;
dir siispeiisflii das consignações quo lnzon»
com o carinhoso intuito de deixar um niódcs-
Io pecúlio a seus herdeiros, e iiiterpellaudo
alguns dclles, tive mais uma prova dn sitieis
çãn de muitos dc nossos camaradas, pois as.
sim procedem para poderem dispor dc mais
alguns mil réis mensaes cum que altcnder ás'
despesas inadiáveis da família,

A situação da grande maioria já me era;
bastante conhecida pela procura de cuques-
limos, cqino são feitos pela "Assistência"
deste Club, havendo candidatos inscriplos pa-
ra cerca de- 500 contos, não occultnndo mui-
los dclles a seu velho camarada, presidente
do Club, as difliciildadcs com que estão lu-
tnildo, c quanto lhes favorece' a obtenção dc
tacs empréstimos, libcrtando-os dn contin-
geneia dc recorrerem a impiedosos agiotas.

Deante da perspectiva dc umn nggravação
dc impostos que já vae produzindo o desani-
mo dc din:, mais felizes para uns, desespero
em muitos, cllspuz-mc a lembrar ú directoria
reunida o nlvllrc de uma commissão dc seus
membros dlrlglr-sc a V. Ex. c no Exmo. Sr.
ministro da Guerra, para lheo pedir que se-
iam nossos Interpretes junto no Esmo. Sr.
presidente da llepublica, no sentido de me-
limiar a situação nngusliosa dos que vivem
exclusivamente do produelo de seus honestos
labores como membros das corporações nr-
íiiadas.

Expunha d primeiro dos siglinlartos aos
couipaiiliciros de directoria as CÒndlçoCS cm
(iuc lhes parecia acertado nos dirigirnus ao
lixino. Sr. presidente da llepublica, islo é,
por intermédio dos dignos chfes que occiipam
as pastas militares, quando no chegar o único
membro ausente retardado por deveres cm seu
(iiiarli-1, nos fez notar a coincidência deter o
intuito de nor. prevenir que era vencedora a
idéa de ser solicitada por grande numero de
sócios uniu asseuihléa geral do Club, para tra-
lar do assumpto iuiquclle momento cslú-
dado.

Pbr parecer dc justiça que sc não deixe dc
nttender n tão justo pedido, quando ainda não
esgotados os meios de-obrigar os capitalistas,
o'; argenliirios, a se virem jiintnr an prolela-
rindo em auxilio da Nação; quando oulros
meios já têm sido lembrados para n obtenção
de recursos cpie sc tornam necessários, e pa-
rece serem despresados pelos que consideram
as corporações armadas c o funccionalismo pu-
blico "classes vorneissimas da Nação", c- que
portanto, sc devem suhmeltcr .' inpiedos.i tos-
quia; por bem conhecerem os dignos ministros
que occupnm as pastas militares a funeção das
procurações que _representam, nas .sociedades
modernas; principalmente no nosso paiz cm
cpie a guerra dc conquista é cotidciniiiida pela
Constituição e o arbitramento é o meio queessa mosmn lei bnsica estabelece como primei-ro recurso para a resolução de conflictos in-
ternacionaes; por todas as razões expostas a
directoria do Club Militar, representando o
sentir dc seus associados, deposita uns mãos
de V. Ex, c do Exmo. Sr. ministro da Marl-
nha o presente memorial, c espera vcl-o ac-
ccito com a consideração c o carinho q. s merc-
cem por ioda a parte os que re dedicam ao
sei riço publico e á defesa de sua 1'ntrln, cbri-
gados a manter o decoro e a dignidade das
corporações dc que são representantes.

Manda a verdade dizer que as palavras eom
que 0-primeiro ministro da Inglaterra justifica
o procedimento dos inglezcs abastados, con-
correndo cm alguns casos com CO 0j° de suas
rendas extraordinárias da guerra, declarando
que todos que têm supportado este peto o têm
feito com uma lealdade, uma resignação ( uma
solução realmente notáveis, têm entre nós ap-
plieação oo funccionalismo dc classes arma-
das.

PJsse privilegio parece dever se extinguir,
sendo-nos reservado exclusivamente o cie quefazemos o máximo empenho Ca reservar o
privilegio dc pormos nossas vidns ao serviço da
Nação; e dc sermos os primeiros a pngar-lb:ao imposto ele sangue sempre que c faz miler.

 » ¦«»»-«

uj:\o\a, ir> iiiavasj — _N'oí/o/ns
vooüblüna nosln oidndo tuinunvinin
(Itio «s mmvüaa avançadas italianas
üBtiló já a tróso milhas dc Irioslo,
donde a vs(tuadrn austríaca saiu t-o/u
destino ignorado.

As mesmas íntoiynnçõus accrcsvcn-
Iam quo estão em clmininas os nrre-dores a lésleesnl de lolmlno. Aquú-da da praça oslü iluminado.

Quâíro contos de
jóias que vão e

voltam
Em melados da semana passada audaciosos

ladrões assaltaram a residência da viuva D.
Adalgisa dc Burros, á rua Felippe Camarão
n. 71, cm Villa Isabel, roubando grande
quantidade de jóias no valor approximado de
quatro contos.

Apresentada a queixa no Dr. S.iiicho Pi-
mente], delegado do 10" districto, essa nulo-
ridíide determinou que o agente Macaílo,
destacado naquella jurisdição, tomasse as ed-
vidas providencias. Dc sykndicahcia em syn-
ilicunc-iíi ficou logo apurado que o roubo só
podia ter sido praticado pelo conhecido Iara-
pio Manoel cia Silva, freqüentador dc Villa
Isabel. Preso este, entrou a cair cm contra-
dieões, terminando por confessar n autoria
do que lhe era imputado, indicando o logar
onde se encontrava o produeto do roubo.

Em um casebre, cm Jacarcpaguá, o agente
Mncario npprchcndcu as seguintes joías:
dous nncis com três brilhantes, cinco botões
de ouro com brilhantes, uma pulseira, uni
alfinete com pérola e brilhantes, uma cor-
rente- e relógio dc ouro.

Manoel, o larapio, devidamente processado,
vae seguir para a Casa dc Detenção,

¦ <i» i i ¦¦

â policia contra os

A' tarde, o commissario Dr. Oliveira, elo
9° districto, varejou um antro dc feitiçaria,
a rua da Lslrella n. 61, prendendo nhi va-
nos homens e mulheres que sc entregavam
a pratica de bruxedos, com cânticos e dan-
sas.-

« i»» i
O dinheiro falso

fvcP
iiii-
>V,

bíio
.r. ¦.'.
fciif

;nsegulmo9 conhecer hoje, quasi "ipsis
»v '?"i c memorial dirigido cm fins dc ju-• ultimo nc^a directoria do Club Militar aos

ministro? da Guerra e da Marinha, sn-
a questão dos impostos, Esse memorial,
•ai assígnado pelo Sc. presidente do

Ç c BBBüíníe, salvo um ou outro termo";|i Pudemos apanhar mais fielmente:
d. v 

;'1ríí?0' £°mo presidente do Club Militar,
•' dmrJnmèntè associados d« "Assisten-J

O agente de policia destacado nõ 5° distri-
elo policial prendeu esta tarde Antônio Fer-
íiandcs, morador á travessa D. Manoel
n. 20, que ha dins passara uma nola falsa
dc 50$00U a José Alves, residente 'á rua D,
Manoel n, <19.

Antônio Fernandes, nci receber ordem dc
prisão, quiz desfazer-so de um pequeno cm-
brulho que guardava. O ogeute, apanlian-
do-o, verificou depois que o mesmo continha
mais duas notas falsas de GOÇOOO.'

Conlra Antônio Fernandes foi lavrado au-
lo de flagrante.: i. ,-:i .a.. _'( ,. .

—!?»•

Tinha vontade de morrer...

S. PAULO, 15 (A. A.)" — Dcsgóstosà com
o marido, por questões intimas, a italiana
Celina Ilossi, residente no prédio n. 5 ela
villa Ilcleim Anhaia li, 107, resolveu pôr
termo á sua existência.- Para levar a cabo
tal

cana im ll^sa
PARIS, 15 (Havas) — As Iropas fran-

cozas conquistaram na margem direita
do Mosa irescnlos metros tle trincliei-
ras, penetrando cem metros além dn li-
nha inimiga.
Os russos na Pcrsia e

no Caucaso
PETROGKADO, 15 (Havas) (Offieial) — A

offensiva na região de Suldds, na Pérsia, deu
em resultado caiiturarniüs umn fortissinia po-
Bicão turca. A cavallaría perseguiu até grande
distancia o Inimigo, que se retirava a toda a
pressa.

No Hallicu, dous h.vdroplanos russos cffe-
cliiiirani com iucccsso um "raid" Bobre o ac-
i-odiiiiiio de Liinicerii, nn Cnrliir.dia. Sete ac-
ruptauus allemães saíram cm perueguição dos
atacantes, travaiido-.se um renhido combate.
Trcs nnnnrelhos inimjgos foram abatidos. Os
liydroiiliniiis, apezar de atlliigldoB, consegui-
ram regresnar ao ponto de partida.
Trincheiras alicmas
recapturadas pelosfrancezes
LOXDKES, 13 (Havas) (Offieial)—Em con-

seqüência dos combatei travados a noroeste
de Pozlércs, recapturamos quasi todas as
trincheiras cm que o Inimigo tinha penetrado
ante-ltonlem c forçámos durante a noite ns
linhas inimigas na herdade de Mouquct, fa-
zendo onze prisioneiros.

Foram processados os
introduetores de lápis

allemães na França
PAUIS, 15 (A NOITE) — Foram processa-

das, por ordem elo governo, quinze firmas
commerciaes que importavam lápis allemães
por intermédio da Suissa.

O deputado Groux con-
decorado

PAUIS, 15 (A NOITE) r~ Foi condecorado
com n Legião dc Honra e citado na ordem do
dia do Exercito, pelos seus actos de bravura,
o deputado Groux.

On novos suecessos
dos russos na Gulicia

LONDItES, 15 (A NOITE) — Tclegrapha o
correspondente do "Times" cm Pclrogrado:

"Os canhões russos continuam a pôr cm
debandada, na Galicia, as tropas allemã».

O general Pleshlcoff dizimou complctamen-
(o um regimento do reserva allemão quo aca-
bava dc chegar ás linhas dc frente.

Depois dc lerem normalisado as suas com-
municações através do rio Koropicc, os rus-
sos oecuparam Lovarista c fizeram mais 1.500
prisioneiros allemães. Mais ao sul, nas mar-
gens do Dnicsler, os cossacos capturaram
mais duzentos soldados allemães.

A cavallaría russa, sob o commando do ge-
neral Sherliatoff, tomou Zcelyona e Mcnzlic-
gorichi."

Prisioneiros bulfleiros
em Marselha

PAUIS, 15 (A NOITE) ^ Chegaram a Mar-
selha mais alguns prisioneiros búlgaros, ca-
ptunidos na região de Doiran.

Parece que a Allemanha
tem menos um subma-

rino
LONDRES, 15 (A NOITE) r-r Consta que

um cruzador sueco poz a pique, accidcntnl-
mente, quando viajava de Stoçkholmo para
Slsaragnard, um submarino allemão. Faltam
detalhes.

0 Senado é útil ainda
brincando

SR. F. SALLES QUER QUE SE
AUGMENTEM OS IMPOSTOS

SOBRE O ÁLCOOL E
O FUMO

O .Senado tinha hoje um aspecto triste.'
ouquls-iimos senadores, quasi iiiiiiiiieui nos

corredores c ns galerias desertas. Casa vc-
lha, escura, du pniedcs injns, teclo racha-
do e quasi víisia iinjircsslona sempre iiml;
ív""". .mn's |l«amlo essn casa é o Senado da
llepublica...

Alguns grupos, raiissimos, nqul e ali p.i-leslruvinn.
Os Srs. 1 utlii, do Uiiisil c Soares dos Snnlos

falavam do Itio (iraude do Sul e- do Pari
«.•ousas W-gas, «piasl intimas que, só por gen-lilcza dns ilniis políticos, podíamos ouvir.

Noutro grupo estavam os Srs. Francisco
bailes e Hibciro Gonçalves. ApproNiinámo-
lios o, depois dc algumas palavras sobre po-litica, pedimos ao Dr. Sallcs a sua opinião
sopre a tributação do jugo.,Siiu conlra, respondeu-nos S. E.t. O
jogo é proliibidu e taxal-o seria pormitlll-O,
0 (pie c scinprc um mal. Ha por .tlti outras
fontes iis quucs se podem pedir recursos pa-ra o Thesouro, sem ser preciso revogar antes
artigos do Código Penal...Por exemplo V — indagámos.',l)e todos os nossos prgduclps, o que
paga menos imposto 6 a cerveja e n sua
tributação rende, mais ou menos, sele mil
eonlos. A cerveja supporla ainda perfeita-
mente o dobro do imposto que paga. Ora,
so abi teremos quatorze mil coutos. E ou-
tros muitos productos ha cm idênticas con-
(lições. 0 fumo e uni dclles. Uma caixa de,
phosphoro, que custava vinlc réis, pago ou-
tros vinte réis de imposto, c não i- objecto
dc luxo, nem dc vicio. Por que, então, um.
charuto, o poqr dclles, de lostão, não pôde
pagar cincoenta réis dc scllo 1 Ninguém,
por isso, deixaria dc fumar. A arrecadação
lambem precisa ser mais cuidada. O scllo
proporcional das letras de cambio não é, na
sua totalidade, cobrado. Para islo provar,
basta confrontar a Importância da nossa ex-
porlqção com a soiiima que rende o sello
sobre saques. Todo saque eslá sujeito ao
sello, c verificado o que esle rende e sabida
a altura n que sobem os saques, evidencia-
se a falha dn arrecadação. Principiemos pn;
abi que não teremos necessidade de pcrmittii'
o vicio pacn nos livrarmos das aperturas do
momento financeiro.

-*»*-

A festa de hoje na A. B. Condes
de lattosiÉos e S. Cosmo

A Real Associação Beneficente Condes dc
Mattosinhos e São Cosmc do Vallc conimc-
morou boje o seu íil° anniversario dc fun-
ilação. O que tem sido em \\o..w meio essa
bcnemcrila instituição, elil-o bem eloqüente-
mente a farta messe de beneficies por ella
espalhados, chegando mesmo n ser aquclla
que maiores dádivas distribuo aos seus soe-
corridos. A sua longa existência tem sido
toda cila dedicada á pratica da caridade, re-
filhando a somma considerável de prestigio
dc que gosa entre as instituições congêneres
da acção acliva, intclligente e honesta dos
seus dircetores. , ' 

,
A fesla dc boje leve começo as 11 borns,

com a missa solemne em louvor á Nossa Sç-
nlicra ela Assumpção, no aliar erecto na sede
social, sendo celebrante o bispo Xisto Albu-
no, ocolvtado por frei Diogo dc I-rcilas.- Ao
Evangelho o celebrante se referiu, cm ter-
mos altamente elogiosos, ao acto que se co-
lebrava, assignalaiido o papel importante
que a associação vem desempenhando desde
o seu inicio.

Finda a missa, realisou-se S sessão so-
Icmiic, presidida pela ccmdcssa de Avcllar,
servindo de secretários o eonde dc Avellur e
frei Diogo. Lido o relatório pelo commcnda-
dor Manoel Thiago de Rezende, cm que sc
historiam os menores actos da administra-
ção, foi feila a distribuição ele donativos as
orphãs, no importância de 1:3.459000, seguiu-
do-sc a posse dus novos dircetores, assim
elistribuidos: „, , _, . _

Presidente, commcndador Manoel Tliiago
Ferreira de Rezende; 1" vicc-prcsidenle.Jose
Rairiho da Silva Carneiro; 2» yicc-presidcn-
le, Manoel Joaquim Cerqueira; Io secretario,
Luiz Alves Vieira; 2o secretario, Emilio Car-
los Brandi; Io thesoureiro, Manoel Gomes
Soares; 2° thesoureiro, José Duarte Lopes
Corrêa; orador, Rov. padre Joaquim Gonçal-
ves Cardoso, e procurador, Manoel Pereira da
Costa, alem do conselho fiscal.-

Por essa oceasião orou o Dr.: Alexandre de
Albuquerque, orador offieial.' Foram oç-
pois entregues os seguintes titulos honorifi-
cos: Cruzeiro Humanitário, conde dc A vel-
lar e Manoel Gomes Soares; bemfeitorcs gra-
duados, Manoel Gomes Soares c Antônio Mo-
reira Vasconcellos; bemfeitores, Elysio Ro
sas; benemérito graduado, Manoel Vieira da
Costa; beneméritos, Justino Alves Mendes c
José Duarte Lopes Corrêa.

UMA SOLEMNIDADE ISRAELITA
¦¦¦  •¦ —

Foi hoje baptsada uma ireança,
segundo o preceito b b leo

1-' unia cctiinoiiia curiosa A do haptis-
mo no rilo israelita. Oilo dias depois do
nascimento, conforme o preceito bíblico
tetn clle logar. A casa está cm festa.
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__BJtíníoT cêiina'*iníccriu"grandc quanti-1 Encerrada a sessão, serviu-se um "liinoli".

Num outro grupo, consliliiido dos Srs.
Leopoldo de Bulhões, Alfredo Ellis, João I.y-
rn c Gonzaga Jnymc, discutia-se n necessi-
dade da fiscalisação das sociedades anony-
mas. O Sr. João Lyra é enthusiasta pelas
medidas fiscalisadoras e os Srs. Ellis e
Jaynic manifestaram-se perfeitamente de
accordo com a creação dos contadores das
sociedades nnonymas.

O Sr, Bulhões disse !
Os próprios indivíduos que tém inlc-

cesses directos eom ns sociedades nào sc im-
portam ele fiscalisal-as... E é tal o ofrou-
xuincnlo que domina Iodos os espíritos, que
dc nada valem medidas ele precaução. Quem
fuz mais caso dc multas e do Código Penal?
O que nós precisamos é de mudar o rumo
dn vida... Precisamos £• de reagir contra
a descrença e o abandono, fazendo com que
o povo creiii nas leis, nos códigos e na ver-
dade. Querem encetar essa campanha ? Con-
lem com ligo para cila, com toda a minha
vontade i.. ....

üí -ir--;*.^ íc^u.
Na mesa", lia-se, escrevia-sc.
Pomos até lá e falámos ao Sr. Mclcllo.
Pcdimos-Ihc novas dc Matto Grosso.

Nao ha nada dc novo.
Eala-se no seu nome para governador,

no caso de vingar o accordo...
Sim, fala-se nisso. O Azeredo me disse

que numa lista de nomes que levou no presi-
ilcnlc da Republica incluiu o meu.

—- Neslc caso...
Neste caso... mais nada. Sou-do meu

partido c clle è que resolve tudo.
O Sr. Murlinho, correligionário dos Srs.

Mctello c Azeredo, disse-nos :
Contra esse accordo a que sc referem

os jornaes eslou eu. Onde já sc viu, uma
Gamara dc vinte e cinco deputados exigir
que doze renunciem suas cadeiras í

Mas, no caso do seu partido arranjar
outra formula ?

Ah I nesse caso muito bem. Aliás es-
Um sempre com o meu partido; apenas acho
absurda essa exigência, ela qual, é preciso
que se nole, só tive noticia pela leitura dos
jornaes dc hoje.

Os grupos, a pouco e pouco, se dissolviam.
Os seundores, depols.de tomar o café classi-
co_.de todos os dias, retiravam-se. O Sr. Ri-
beiro Gonçalves lembrou que hoje era din dc
N. S. da Gloria c próprio para os exames
dc consciência... Incitou os presentes a se
porem dc bem com Deus e terminou com es-
Ia phrase : — Só não acecitará o meu con-
selho, esse transviado do Fernando Mendes,
o ncatiiolico..T

A cerimonia que se effeciuou hoje

Rcitneirí-sc os amigos patrícios dos paes
do rcccm-nascido. Em uma das salas
é armado um pallio enfeitado dc visto-
sos pannos. Vêm o rabbino, o padrinho
c o circiimsisador. Em meio do respeito
geral começa a cerimonia. O rabbino
reza cm silencio, depois entoa üm cântico
sacro, acompanhado pelos presentes. Em
seguida começa á operação, que é ge-
ralinenic feita por tun especialista. Al-
gtms minutos mais, a creaiiciulia a clio-
rar e está finda a cerimonia.

ÍTivemos lioje ensejo dc assistir a um
desses baptisados.

O Sr. Elias Zmiro, recentemente clic-
gado da Europa, onde combateu ao lado
dos francezes, casado com D. Maria Zmi-
ro, elle marroquino e ella hcspanhola,
baptisaram o seu fulmino Eduardo.

A operação foi feita pelo Sr. Ncssim
Mosache. ínnumcros patrícios encheram
a casa do Sr. Zmiro, para çòtnmemorar
tão festivo dia.
¦—  i---—.1-— | «a|+fra i.—~ ¦¦¦

8 DI 11 m
Footbail

Ilcullsou-sc hoje uo cnmpn d" 1'ium'n ¦¦¦-
o nintcli de desempate cnlrc os primeiros"leams" dn Muniiiicnso o do Flamengo, para
n dispiila do broii/e offorccMo pela Pede-iação
do llciiin.

A-. aichibaiicailas da soch.Inde das l.nrnn-
jclras, bem como as demais dopoiidoiieiiis du
sua elegante pinça dc sporlSiCiielicriiir.-so dc uma
asslslenciii num rosa o selecla.

A lula outro esses dous cnmpoõca di Me', j-
pcilitiina foi bastnulo nprcclavi I, merc.cado os
bcllos lances que surgiam n c. Ja momento
francos iipplausos da nmltlilíl •

A peleja terminou como principiou: ili ,.u-
Ilida e renhida, \cr!ficaiido-::e o seguliltfl rc-
sultado:

I'!.'iniciii:n — 0.
Pliuuinciisc — (l,
Anles de-s.ie emlialc, um outro feriu-s? nfli'

mesmo ground entre os segundos teiuns do
America e- do Villa Isabel para a conqui.l." de
uma taça que ficara empatada quando foi da
festa da Cruz Branca, no campo do América.
0 inalch. que foi bastante disputado, Uí:-.ií-
nou cum este resultado:

America — S,
Villa Isabel — _.

& g-M-lte brasileira •« o

lima que interpotra aConsüluí-
<ção... mas sc esquoce do

scllo...
A Sra. D. Marianna de Noronha Ilu.-la cn-

tendeu ser de seu dever niio rcm.nciiir, como
brasileira, ao direito dc estudar c interpretar
certas disposições do pado de -I de fevereiro,
que tanta gente quer reformar. Examinou aqui
ar declarações de direilo, nii;il;-r.ou irais n.7a'u-
te os nrli-jos do eleições e, convencida dc que
podia voliir, endereçou á Câmara o seguinte
rcqucrimenlo:"A abaixo nssignndn, convencidn dc qi n
Constituição não iaz distincçiío cnlrc homens
c niulbcres, quando diz que tém o direito do
voto todos os brasileiros maiores dc Ml (Mios,
vem rcspeitosíimenlc pedir a VV. EEx, decre-
tem o direito do voto das mulheres, pondo ter-
mo a uma distincçiío que n lei básica dn Ile-
publica não creou. — Marianna Noronha
Iiurlíi.;'

Infelizmente a requerente não conhecia rc-
gulamenlos dc sello, de modo que correu a ns-í
signatura pela linha branca c continua do i-a-
pe-1 almasso. O Io secretario, íi vista da omis-
são, não teve duvidas: "Svllc c volte, ••ncren-
do", foi o seu despacho,

COMMUNÍCAQOS

•«feto-

Pesa quatrocentos e vinte
kilos o novo sino da matriz

de Muzambinho
QUAXUPE', 15 ,(A' NOITE) — O Sr.

Matliias da Silva, de Muzambinlío, fez
offerta á matriz daquella cidade de um
sino pesando 420 kilos, o qual foi lioje
solcmnemcntc inaugurado. Serviu dc pa-drinho. nesse acto o. coronel 'Augusto
Luz.

-a»»-

A questão das Docas
da Bahia

Recebemos, á tarde, ns seguintes linhas,
dos dircetores da Companhia Docas da Ba-
hi a :
â"Sr. redactor — Não sabemos explicar ó

singular equivoco em que incorreram este
vespertino, habitualmente lão bem informa-
do, e alguns jornaes desla manhã, ninuiii-
ciando que o M. M. Dr. juiz da 3a Vara Ci-
vel rejeitara os embargos que a Companhia
Docas ela Bahia oppuzcra á assignação de
dez dias intentada contra ella pelo Sr. Mar-
cel Bouílloux Lafont, em nome da Socictc
Construelion du Port de Bahia.

A noticia, mero.- de Deus, i dinmclralmen-
le opposla á verdade. O referido magistra-
do, considerando relevante e cumpridamen-
le provados os embargos oppostos pela com-
panbin, "recebeu-os sem condemnação-', na
fôrma do nrl. _58 elo reg. n, 7ÍI7, dc 25 dc
novembro de 1850. E' esle o transunipto
exacto do despacho proferido e constante dos
autos que se encontram cm cartório.

Rogando, Sr. redactor, a inserção da pre-
sente n bem da verdade, subscrevemo-nos
com muita estima e consideração. Rio, 15 dc
agosto de 1D1G — Anymlo J. Ferreira e Ho-
racio il/. de Oliveiru Castro, dircclorcs."

Effcclivamcnle, veriflc/imòs ter havido es-
se equivoco, ao ser copiada, dos aulos, a seu-
tença do juiz.

• i iiaiafr» i ' '' ' *"""

Chegou a Campos o
Dr. Augusto Ramos

£$ •—— M
© que íaíi foi fazesr* S. S*
CAMPOS, 15 ;(A NOITE)' — Ciíegõu

lioje aqui o: Dr.: 'Augusto Ramos, con-
stando vir fechar o negocio da acquisi-
.ção da usina Cambahyba, roí: jlous aiiii
e ^duzentos conto.s de réit. - "

As cerimonias religiosas
de hoje

As solcmuidndcs religiosas celebradas hoje,
em louvor a N. S. da Gloria, rcalisadus nos
vários templos desta capital, revestiram-sc dc
muiln brilho, lendo sido grandemente con-
corridas,

Na egreja ela Gloria do Outeiro, como nos
nnnos anteriores, houve, .'is 11 horas, missa
solemne, officinndo o monsenhor Alfcu, ser-
vindo dc dincouo c sub-diacono os padres
Madruga e Castanheiro. Ao Evangelho, pré-
gou o padre Enéas Lima. A's 1!> 1|2 horas
haverá "Te-Deum", oecupando a tribuna sa-
grada o monsenhor Xavier dn Cunha. Desde
IG horas, uo atrio da egreja, que se realisa
leilão de prendas, locando unia banda da
lirigaila Policial.

Na Ordem Terceira ela Immaculada Con-
ceição c na Ordem Terceira de Nossa Senho-
ra cia Conceição c Bem Morte, realisaram-se
lambem com muito esplendor, actos reli-
giosos.
_—¦ » ¦»!»> I

MOVEI8'
Fabricação artística dc Gustavo

Cios; vendas a dinheiro c a presta-
ções.

9, LARGO DA CARIOCA, 9
SOUZA BAPTISTA & C.

O cirurgião 4entistaíáíS_
mudou o S'ju consultório da av. Rio branco, 181, para rua do3 Ourives, i!7, Tel. 8,817 Nurtc.

ISleraali c conleirtnvcis rpupitilnis
e meninas, n começar dc i

liiir.i
SOoo

CASA CÜLOIVIBO

Quanto tempo deve fun-
ccionar o Congresso?

dua-co mezes ou
um anno?

Todos os nnnos, por essn época, avolumam-
se: os proleslos conlra o fuueeionaraento do
Congresso Nacional, cm prorogação de suas
sessões, até dezembro. "(Jue funecione até
setembro, e cumpra o seu dever ele darA Na-
ção no período eonstit.uicional as leis dc
meios. Não é possível (pie o poder legislati-
vo seja o primeiro a reclamar sacrifícios de
lodo o paiz, para ser o primeiro a devorar
o resultado desses sacrifícios".

São estas expressões que se ouvem a todo
o momento. E dc outro lado se necenlua a
corrente elos cpie, concordando com essas
ponderações, advogam a necessidade ele fun-
ccionar o Congresso ducnnlc lodo o anno, com
um subsidio por mez, correspondente, no
findar o anno, no que deveriam receber us
deputados durante os epiatro mezes dc fun-
ccionnmcnlo normal elo Parlamento.'

O Sr. JoSé" Gonçalves, deputado por Minas,
falava, ha já algum tempo, nesse sentido, .0
seu collega ele representação Sr. José Alves.
O deputado mineiro assignalava que o fun-
ccionnmcnlo do Congresso é antes útil elo
que prejudicial. Está ahi uma válvula dc
segurança, por onde respiram as opposições
e sc manifestam e protestam c condemnam,
sem ter necessidade de conspirar, ele organi-
sar motins, cie fazer "bernarelas", ou de or-
ganisat- revoluções. Em todo o período ela
vida republicana, cnlrc nós, a gencr.álida-
de dos movimentos dc rebeldia contra as au-
toridiidcs constituídas foram feitos durante o
iuterregno das sessões parlamentares,^ com
excepçiio, talvez, do movimento da Escola
Militar, conlra o governo Rodrigues Alves,
em 1904, por oceasião da discussão da lei
sobre a vaccina obrifíatoria.

Ao que penso o Sr. José Gonçalves, não
se eomprebende como um dos poderes do rc-
í-inien desapparcça durante um certo perio-
do elo mino. reduzindo-sc assim 'a dons, ope-
nas, os poderes desse regimen do poderes
harmônicos e independentes enlre si.

A tendência geral cm todos os paizes de
regimen representativa 6 nesse senlido.- Ao
demais, a experiência tem demonstrado que
as nossas necessidades reclamam outra effi-
ciência elo poder legislativo, cujas iniciati-
vas deveriam ter uma elaboração menos tar-
ela, menos demorada do que acontece, actual-
mente, eom muitas medidas suggeridas ã sua
deliberação. Restaria examinar si o nlvitre
cio deputado mineiro poder-se-ia encaixar
no texto constitucional; que preeeitua a in-
stallação do Congresso, todos os annos, a_ d
de maio, independentemente ele convocação.

Como compele ao Congresso fixar, cm ca-
da legislatura, o subsidio para a lesgislalu-
ra vindoura, sob essa parle da questão a so-
lução seria, talvez, muitíssimo fácil. Quan-
to ã data de começo das sessões, a Consli-
luiçfio fixa a de 3 ele maio, caso até essa data
não tenha sido o Congresso convocado. Vê-
se, pois, que a sua convocação pôde ser nu-
terior úquella data e deveria mesmo ser fei-
ta antes delia. Estas providencias, si adopln-
das pelos nossos legisladores, seriam, no eu-
tnnlo, falhas si se continuasse _ nn prati-
ca de recompensar com o subsidio presentes
e ausentes. Quantas vezes não ha, na Cama-
ra, ou no Senado, numero pnra abrir as ses-
soes... E, para votar, o haver numero é ex-
rc-peão muito notável. A regra geral é não
haver. A necessidade de nma medida que
coaia os paes ela pátria a cumprirem o sc-u
dever è, pois, indeclinável e d* maior vir-
aejiçi*.- - .... ^

SORTE GRANDE UE HOJE
ílasa Estrclla do Oriente, rua V de

Março n. 7, junte» ú Pharmacia Si!va
Araújo.

57104 — 45:0008000
E loila dezena, ven li lo porcitn 1'ciiz cnsn, Ilalu'litem-r<

para snbbodo nos luu centos por 9^000 cpie 11 sorteíí
CCi'1,1,

Drummond.

La Poupée - JJ
Modas pnra senhoras.

liilinlios parn meninas.
xovaes para Implisados. —

Ilua ila Assembléa 11. 100.

A INDEPENDÊNCIA
P/íoveis artísticos
Moveis âe luxo
Moveis para todos os preços

RUA DO THEATRO N. II

OITKIIIA líSPliGIAb
Ternos cm casiniirn purn lfl, cúres modernas o

feitos peln iilliiníi inoiln, soli nir-ilidii
7ÜÇooo

Na CASA Cl)bOML50

Chie e Barato JgSS,-cm plumellis
para passeios, ultima mo-

da. Sob mcdiiinOr^c SGSO00, confecção do Mine. Vargas.
GiliciiM cio l-iilac-io da? Noivas, rua Uriigunyiuia 80.

Visitem o Falais des Fruiís'
casa especial e única nc

gênero para
LUNCH DE FRUTAS

o lunch ela moda

A¥£NIDA R!0-BRANCO, 157

Gottas Virtuosas dc^i0
Curam hcmorrhoides, males do ulcio,
ovarios, urinas c a própria cystite,

Mada Gr. Rillo Ferreira
ii.senno-

liinior,
o in-

Florencio Rillo Ferreira e
ra, reinando l\illo Ferreira
senhora c filhos, participam
fausto passamento ele. sun extremos.-»
mâc, sogra c avó, MARIA GLULlll-.il-
MINA RILLO FERREIRA, lioje, as 11

horas ela manhã, cffeetuanclo-sc o enterra-
monto amanhã, IG, As 10 horas ela WV}™<
saindo o feretro da casa n. 111 "> Ill.a \:'.s
tro Alves, Meyer, para o cemilcrio
Francisco Xavier.

dc São

ESssIbão Teixeira
Campos

Estlief Magalhães Campos e sua t*{
milia, participam aos seus parentes ç
amigos o fallecimculo do seu çsposw
pae, geuro, sogro c nvo EUlitW) j..ui-^
Lãü TEIXEIRA CAMPOS c os eonsU
dam para assistir no seu cmterrainciM

toTnmauhal 16 do corrente, ás 3 horas uo ce

mífèfio de S. Francisco Xavier, saiudo o Im.

,viUo da rua" Major Fonseca n. -i.

1
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1? quantia a lortunn mais rapina nas loterias o oi«icrefO maiores vantagens no puMico.

RUA 1)0 OUVIDOR, 151 «¦«« «fe puiumh, 
'o (.,-,„. I I, i | ii ,,., 'o Oiivulor) - Una pr|.mcaio do Mniço, b'J - rilfali rua Quinze do Novciiibro

5O—S Paulo.

Dr. Bento
Ail

E. M. Portella
laule da Silva Machado Portella,seus filhos c enteados, Emílio C, daCostn Portella, o contra-alniiraiile JoséP. Machado Portella, sua senhora eseus filhos, o Dr. Francisco P. Vdo I

nhorii
• ¦ . Aiaeha-orle In, o Dr. Willy lioffmaian cpedem aos seus parentes e amigosnos do seu querido esposo, pae filho, irmãoi-iinbado. lio c padrasto DR. UENTO EM» IOMachado portiílla 0 caridoso oSlio,qne muito agradecerão, dc assistir n missa qncamanha, li, do corrente, .10" dia npós seu fal-«cimento, inundam resar por sua alma ás 8horas, na ç-greja do Sagrado Coroçfto dc Jesusa rua Benjamin Constant.

Os novos submarinos
transatlânticos allemães
Certas lendas correm, iicrlodlcamenlo, mian-n ma appíireciiiieiitu dc stilnucrslvels Higaii-içícos, mio ot oitnlolroí allemfisi colislroem,Un um .iiiiii.. iiiiriliula-su no novo moüolú uasubmersIvolR nllffinaes mim lonolitge.ii de 1.500

toneladas| ultimamente, ornui-lhos concedidasmnis de 2,800. llll grande exagero U0HS0Stll/ercs, |i.ni|ii.iiiiii os maiores modelos alie-nines silo actualnieiito, de 750 a 1.100 tiniria-
(Ins. Com d mesmo exagero niiniinein-scmijo, dos Estados Unidos que o linha liam-buig-Aiiieiilin conta oignnisiir uan serviço
trnnsnílnntlco do siibmnrlnos entro Unmburgò
cNovn Yiirh, A primeira chegada se effrctiia-
ria a 4 de julho, Os submarinos construídos
nesse intuito teriam 1117 metros do cumpri-
mento o mun tripolnção dc OU homens, SI acre-
dilnrinus nus Jornaes nlloniiios, esses snliuia-
riims piiileiu transportar "ás torpedos o conter
passageiros, mercadorias o serviço postai,IVule-M- perfeitamente conceber hoje um
submarino com um ralo do ncçflo bastante cx-tensii parn atravessar o oceano, mns nfio aimsubmarino capa- dc Iransjiorlar uma cjuanll-
dado nprcciavul de nierciidorlns e ainda u unos
para o submersivel em iiuestAo, que teria umarmamento mililar multo considerável, por-iitiuiito deveria carregar vinte a cinco torpedos automáticos,

Mas, ndmlttlndo que a cnicstilo do motor le-nha aeliailo agora a solução Slltlsfnçtorln, ellaapresentou até boje muitas dlfficuldndcs, pnrnpcrniitiir de um modo lilo Instantâneo, a limo--acuo tie lão grande deslocamento, K* imlis-
pcnsnvcl quo uma invenção nova seja, poucoi pouco, consagrada pela experiência para po-iicr achar em seguida uiu.i nppliciiçiio geral ce.NteiiMi, .Nao sc poderiam, portanto, empregartuo stibilnmento, mesmo <niu fossem concebi"veis, taes subinersiveis. Essn noticia 6, pois,um novo "bluff" allunão.

O comprimento o ns qualidades que se at-rumem a esse submarino suppôcin, aliás, uma
•actúnê '¦"' 'lllll(lni,,la dos modelos

Imagina-se facilmente, que a Alleinnnliaeonsiróc submarinos cada vez maiores. I-' umporquanto ella poz cm serviço, nestes iii-i mezes numerosos submarinos ele 750itlas, fcsses navios cobrem a distancia apercorrer, idn e volta (2.700 milhas) em novemus e operam durante vinte dins, a menos queus seuS torpedos e ns suas munições niio scesgotem nnfes.
No ri «resso no porto os ;)2 homens c os of-flçines tem 12 dias de repouso; isso significaque cumpre ler trcs navios cm operacÜo; Paira

dc acSçV"n" " l0d° ° lemi,° "m "° l';,'"J")
A Allcmanbn

Notas de Musica [A caixa maldita
volõafluozCil«lU«jU

iilleli.- 1-11111)'
flljÒW

ipOültor, [alíccltjo |ui dounnnos B.n qtiòm.tim piinliii-i., de ndlnlWuoIa a i
.1 com

plii-uuinuno sem prôcedoníos entro «•»¦

res oomlriúnfi dodjcní ò culto mais !«*¦.i» o e mau coiuinovenli», fo| nu TwMüo um

erro,
limo
touil

Qloueq VeíniqiiM morreu nu* 30 iiimõs, t- rolloniciile nos ultimo-, .tiiiii,--. drt iflia ctirln eagoniada ç-ls|Suyju qijp se dedicou A com-noslono. Ora, apt-uar iIIdm), e||tí 3olsoii iimulaiigagcm musical enonuo) maí-. ,i,. ,.,.„,obras multas tlu»» quaes oxtenjni. IJ o qued uurlosoO que iiiiiiniiiiii dessas obrn« pudem considerada banal, neiihiima doílaít (nc-Io nu nos as que Unho Ottvldo ali' niiul) c-noto um irabiilliu ifito iom culuádo, con-aluída nnroísndnmcntà nos Deus dnra, colí-loi do (Idos conbçcldns o iom significação.Pelo contrario, todas as obras da QJnueo VoAlasquox tem uni ciiiiho pessoal, u Iden fl«ompro elevada, a hnrnioiiisaçno ü ciildnda,Interessante, ousada, origina). Gomo cxnli*car ouso pliononicno ?O programnia do concerto do lionlcm
í'i.,:'r"."s :!','." í ^«"Poslçíto pamivlollmliiiiladn "Conforto", escripta quatroantes dn morto do Glauco, Ira- cslclarlo do autor ; "quando ho 1'auinrente, nclln joavo Arte mlii t,.,,iU'1;» .i.lnsmrn-lone, ['ardoiito ni..„,,leslnsi. Nesse comnieiiliirio, i-.iiconlrsímus«i Mito por que compor era pan, O nucouma neçeshidndo Imperiosa do seu espiritopara iiiiivlor o soffrimcntó que o ntònncú*niva io pobre rapaz morrcil tuberculoso".Wll eiii-oiili-aiii

Pelas creanças!

ro-
un ha-
anuo.

coninieii-
ma suífc-
trovo Ia

anidro, e

..,, ene...irumos a Cilipiil Cl 11 abuiidaiicin .1.1Mio priiduecno. Mifí, mns paríi que Cssainoduccao apezar .Jn s\ia iibilndincj.., fossebella, era preclfo hliidn ojslin Mi bKucofosse ura grande artista, lioje estou ooTaveu-cit[o tlc que ellc ii foi v que oara o urasil „sua morto foi mun perdo ImiMnslq,nos dez números tio concerto tiú limitemanda menos de seis ea\ii)> ê!n primeiro _*.llcilta. As duas composições pnrn ciinlo. "Ai
[ê?»A. ,5 .?"ts. BW r)"••''•. Siô dc

ií\©;-f ' 'CÜbI ________s< • l^V

6V« 
''HEI wr
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"" ial

ilaain
bem nvla de»
Glauco, lia scguiiua

nltil. Elias refieclem
dolorido rta almasegunda principalmente!extraordinária emoção. E

ÜC
tlcs-
com

um desloca-
para as opera-emprego de taes submarinosno httoral belga.

offi

Dr. Nuno infante Vieira
Amélia, Vieira de Oliveira, Ameli-na iiitante Vieira, Joaquim Infante.Aurora Vieira da Cunhn, Amelii.avieira da Cunhn o Dr. Attilate Vieira, convidam os seusc amigos liara a missa doiniiiversario do passamento do sou.to neto. iilho, irmão

INFANTE VIEIRA

Infan-
parentes
primeiro

.. praaalea-o .sobrinho Dr. NUNO
quarta-feira, 10, ás 0 ho-ias po altor-mor dn matriz da Gloriacio Machado. Por esse acto dcConfessam «ralos.

a, largo
religião sc

continua além disso a conunir pequenos submarinos dcmento dc ÜüO n 300 toneladas
soes curtas. O
exige tuna base

'Íi-J,1;,1;!0. 
V1!0 l'"cs Pe<l«c"OS submarinoserecem vantagens para as operações provi-mas! mas a sua utilidade só è possível cmcondict.es muito determinadas e não esclueB necessidade de grandes submarinos. Essa es-

fS° 
a,t0(l". ° -«mo dos instrumentosa guerra submarina, conforme 0 papel quebes 

cabe desempenhar, ,-cclama imineusa di-e sidade- tlc material, numerosas unidades euna organisação cada vez mais complicada. Adespeito, pordm, de tudo isso o "paiz , organ saçao" está longe de poder dqueio tias suas costas e dcan das suas companhias transatlânticas nor
vV-r.í v, vi\W,cs subaatersiveis. - "uiNPOn
MA1ION UN1VERSELLE"). -imu«-

melancolia inl
quanto havii

u co.
preiidc-se
que sç
!'!S?.,. V""-"''"" '.""".»¦""' '"•''' "<"•> i" i<>'ioii ,à sua profunda InluIçSo artística I
.., vi„i„..|,tl0' '°.r,."n lHla SU!l drqmalJcida.de violenta completo contrasto com aciúcllasduas composições. «uunm»

Das obras para pjano, t} "Impromptu"
o. Jtfft alai pin

que sentimento raro as canlou o" Sr. j-rcii<isciiiicnto FHJio, que mnis uina
*t Min nVfttttntln inl..!...1:.."Mal Secreto"

ícsaflar o blo-
coiajurar a fallen-

Innocencu Soravia
Commcmorando o primeiro nnni-ursario do pranteado fallecimentoda Miçiiioso Maria innoCiínte so-HAVIA (na intimidade Innooencia)sua lamilia manda rosar uma

pelo repouso eterno dcímanhã, és íi I|2 horas, na
ja de São Francisco cl atua.

missa
_ sua alma,

pclla da egre-

D. Maria Carotina Lins Blake
As filhas, genro c netos fazem ce-lebrar no dia 10, por afina de suaadorada mãe. sogra ,• avó, I), M \-HIA CAROLINA UNA IJLAKE, missaoc .1(1" dia do seu passa men Io, ás 9noras dn manhã, n.i igreja de N. S.nno, nn Lapa.

Cabaret Restaurant I°~~p=D - d!
[ elub Tenentes do Diabo

179, AVENIDA RIO BRANCO, 173
i;'.'^..-" á?'lll01l'ns. Progrannna sensacional sol)

pareceu-niç a mnis interessapíc. H.V ahipaixão arde-nte que foi bem traduzidaSr. Rubens Figueiredo.
Jjas a obra mnis completa do programniaIn inelancolh, succcdei,vsc phfnses ?Vmrnd»

eo,¥•.«"« C X i|:l '.mv,rn' mos L'"iils «eJlezp,ontesso, su bontem me f,t}rnm reveladas.a nessa, pagina musical uma série de con-
í mnl-n^n'a0,,>nntC3' ,A "''rilSi;s « l"«-\ *a melancolia suecedem-se phrases vibrnh-tes, apaixonadas, c tudo fssô forma umaobra original que Sc impõe á

que teve bellps interpretes
Paulina d Ambrosio, Lucianofredo Comes, ipití continuammemória d.» Glauco Volasnuez

rem sido vários os desastres, O loci
ngciicia dos Correios dc Todos os Santo-, á
rua Archias (.ordeiro naquella estação, é
piissngcra obrigatória dc cerca dc 100 crenn-
cas que frcquci|(uui a Escola Ferreira Vianna,
,i esquina tia rdu CnrdOSO. 10 cullocarnm na
ngcncià a caixa rcce)itndorn, como sc vê na
gravura, á altura do rosto de una petiz. As
creanças. vim, em liando, distrahidns. Umn
pancada na tnl cni.xn e» mnis uma victima queconta a maldita, pela tnconsclciicin dos que lá
a collocnram.

Por ciuo o Sr. Cnmlllp Soares não a manda
pregar bem alto, pyr amor dos pequenos?S. S, deve ter pena das creanças, pae que é
do \7 peqitcmichos,,.

i » —;**» ¦¦ ,——

muito honra— /.. de C.

admiração
aia senhorita'aliei c Al-

dedicar úum culto que
f

os seus sentimentos artístico

KOLA SOEL
Tônico jçin rival nas anemias cm gera)* .' -i ¦

Augusto de Souza Datdeau
A viuva Souza Dardeau, s

gcairòs e nora, mandam ceh
nha, ás fl m horas dn hianh;
íi( de S. Francisco de Pauli
dc 7" dia do passamento de
lendo chefe.

eus filhos,¦brar ama-
1, na egre-
i, a missa
seu pran-

i direcção dc eaburefier"JUSTINO >II.Nl-itVl.\TOrandiosa estréa de MAllCAiUTE GAüTlER imsuns iliiu-as de caracter.
reriífavi/riwVitA • ím,tad0'r a Inmsforiaiaç-i-Hlll-.ll CASTILLO . Cantora Internacional.

'-'amola Ilalo-Fraiiccz,
üuello italiano
Couplelisía ticsiaaiihola'.'autora criolia.
Canlora italiana.

Coupleiislulicspnnliola
Cantor itnlo-franecz.

iles sei) a diiocçúo Jo proles-

JENXV C0NSTANCE
LOS JIINKIIVINI . ,
LOLA DE ÍIESPA.NIIA
Cli IO LU TA. . .
OLGA UtUNDINl . ,
LOLI'1'A DELCAJIPO .GIi'0-LVüllOn. . .Vnr.iado corno Je ba
sor CVflO.

CIlíbTElf0 P°la T,IE-DIAB0L1K'S TZIGANE
BREVEMENTE ESTRÉAS conl

pelos nossos represou tantos em S. Paulo, BuenosAires e Ainenen do Norte.

OU-

tadas dircctamenlo

Tiro Naval Brasileiro

to a GstBm mn
zeEiileas'© een MilSai

ÇüniTYBA, lã (A. A.) - A casa do fn-cn-ileiro Aulonio Buava, em Villa Deodoro foi
psaltadn por cinco individuos desconhecidos,
Sue ah chegarom, nlln noite, pedindo pousa-[a, por nao poderem proseguir viagem, devi-'Io ii hora avançada. O fa/.e-i.leiro cedeu-lheso paiol, pni»a hospedagem dos forasteiro"
lioras depois, quando o fazendeiro e sua fa-Tinha ia repousavam, us hospedes arromba-rum a casa, indo ao quailo do fazendeiroipie espancaram, levando uma canastra ondefstava guardada regular somma de dinheiromaava c lido na conta de fazendeiro rico snn-poudo-se ser avultada a quantia sublrahida*-'s gatunos pouparam a esposa do fnzendei-ro, que, durante a scena,
canto dn quarto. 1—-u&o». >
¦) AEOMBísTO

^ Convidam-se todos osde a com parecer amanliã
l-.mpregados no Commercio
tembro n. 51, sobraclc
tratar-se dc assumptos
seus interesses.

sócios desta socieda-
nn sede da União dos

á rua Sete de So-ás 20 horas, afim de
quo dizem respeito aos

PELA DEFESA DA PÁTRIA f
i3S=Alc que emfim

csconiicu-se

suecessao paraense
¦se upproxiniando u época em ove seicucwi«r«o no Para as eleições para a mecei-sao uoDcrnaniçntal. Até agora nao ha offi-cintmente declarada pelo partido do qoverno

a
•:, i..,i,.i.. 

':;...::.'..:,""¦" :•¦

esse parnque contribuam todoss vivem neste paiz.como todos podem ao mesmo
ra
nacional

nenhuma candidatura. Ila, apenas esboçada,uma tentativa de reeleição do Sr. EnéasMartins. Contra esta, entretanto, ,'d so ma-meslou categoricamente o presidente daRepublica, dentro dos limites que lhe traçaa i.onslüuição, fazendo o Sr, Enéas Martinssabedor de que romperá politicamente com
VM' Sl ,P.crs'slir >'" reeleição e a levar a ef-feito, bica muito bem o presidente, nestecaso. \,,s demais casos dc fliccessão tudose tem leito em torno de noines. Ò presiden-le, 'en sido levado a dar ou negar apoio ata aandidaio a suecessao governamental,peto que de garantias pessoaescslc. ou aquelle nome. E'delicado e em que acaveis. Ai, caso cio Paráuma. ¦ ¦ ¦

¦¦- vac ser uma realidade no-<i.isi! ,i execução dn lei do sorteio militar!J-ssc e outros tactos demonstram clara-
nossa -ara Pátria, engrandecimento
o qual e necessário
quanto

n'iS' " ' '» I"J'.'i-jii ,lil 1J1MUD lem liocollflborar para aquelle fim ? Pura o simplesmenlé protegendo a industria
fiamos, no,s nalivistns, protejnmos o quec nosso, protelamos o qlie ô brasileiro, o oBrasil será feliz e poderoso.lista proleeção está nas mão? de todos-

.ue nesta capital vende exclusivamcS e ósmilhoies e -mais legítimos produetos nn-

vioíÍol>aerin.n !,lii enconti--'»''cis os melhores
, le' 1 nl",,aL' b-Rncos' r«brlc*dos no llio

vendidos - • "¦¦', c'sscs ,ll.ie s;'° Por alaivtniiiuos a ,.IJI) reis a garrafa e f.ilM-l„.,,i„..nos fundos ,le casas susleitas? 
fal)1K'l'l°-^

presuntos tubricados nó nosso
bo%tso.L,,'".S.":'"? ^-ca.'-nec «lo«-'e; os ,«,,i, S!l
Su

Um homem de quem não
ha noticias

n„<LI,01)1T ''!'¦¦ se )-'0l''lcl1 e ll° (i»c>» hí» dousannos a família nao lem noticias, 0 o Sr.•Joáo des Santos jiortta-
guez, do Ád annos mais
óu menos.O Sr.Joáo dos
Santos exerceu, durnn-
te muitos annos, o car-
go de fiscal do& impôs-
tos municipaes de So-Ilibai, districto de Lis-
boa.

O desnppareeido saiu
de Setúbal, com dcsM-
no ao Rio dc Janeiro,
Vííi,21 t,c, Wl'SQ de1914, e, desde então,
nunca mais sua fámí-
lia, que reside naquel-
Ia cidade portugueza,teve delle noticia.

Qnaesquer indicações
sobre o paradeiro do
Sr. João dos Santos
podem ser enviadas,
por favor, para a cai-xa postal ii. 11.77),
Rio de Janeiro.

F. R. MOREIRA & CIA.
Engenheiros chis, ihürfu-jeos, Elcctricislas o Ein-

breiteiros
Casa Matri? — 107-100, Avenida Rio Branco
Secção dc varejo— 83 - 85, Avonida Rio Branco
Depósito —23, Hua Cbilo
Casa de Compras— 141, Rue Lafayette—Paris
Installações de força e luz, (elephoncs,
campainhas; pam-raios ç bron/.es arfis-ticos — pfflcina Mechanica

TEM SEMPRE EM STOCK:
Motores, Dynnmos c Transformadores ele-c tricOS.
IJoiúbas p;iia agua e óleo combustível.Machinas para fabricarão dc gelo e paracâmaras frigoríficas.
Ferramentas mununes.
Mnojainas para cnrpinlarias c
Correia dtí coiy-ò c lona Balata

fornos-
..orreia di•oi-jas, 1c

serrarias.

I wÊk -9P^™B__ -:'_Ba Bi_i

Forjas, Tornos", Guindastes e Guinchos
}ilevficlorcs clectricos para passageiros ecargas.
Tltttíui inglezas Lagoline para ferro e ma-dcirá.W
Luaffcs, pliifonnicrs c aa-aaadellas ele-etncas.
pctvinuloi'es c espoletas elcclricits.
Material cjeclrlco em geral.

Telephone^ ?««ipíorio - 1.590 Norlee " ( Armazém — 3.558 Norle
CÀJXA POSTAL 522--RIO

Endereço fclegraphicp FRARIMOR-RIO
ÇoaJgofe Ju. Western Union
A. B. C. 5 th. EDITIQH

O Sr. João dos Santos

Roubou em Pernanbuco
A Iiispectoria de Segurança Publica, á re-quisaeão da policia pernambucana, prendeuesta manhn, a bordo do "Florianópolis'-' otaifciro daquellc navio José Baptista Vieira,aceusado dc um roubo na capital de Per-nambuco.

DR. AbCANTARA GOMES. Tuberculose
Rodrigo Silva, 0. De 8 ús õ — Res. tclep. 700 Sul

-ft

Contra a commsãõ de pintura
do «Salon

queijos dos
sso c Port-Salu;

para chá e chimarríio
mero dc produetosria oriundos do opulento
GRANDE DO SUL.

Visilne a ADKC.A WO-GllANDENSE evos arrependerei.-,. Nito vos
por oceasião de vossa

os melhores
pnl/,; as mo-e iloee; osl.vpos Prato, Parmôzão,

o mnis especial limite
omíim, uni sèm nu-nacionaes, nn sua maio-

Estado do UIO

í)

Procurou-nos hoje o Sr. Ângelo Corrêa daCusja, professor dc pintura em Petropolis.
qiieixando-sc-iios contra o acto dá commis-sao julgadora dos trabalhos daquella bellaarte destinados a figurar no actuai "Salon".
a qual, nao aeccjtando as três telas dc suaautoria, disso o não tez sabedor na data dc-terminada pelo regulamento, por isso que o•aviso no sentido referido só lhe chegou ásmnos p. 1.2 do

um d
certos cl

possa trazer
!!«!_ terreno muitoirritações são juslifi-
porém, não c de

trata. Não ii
fe' honestidade

Martins que o' um rompimento po-a reeleição çfe gover-

questão pessoal que seporque nenhuma garantiatraga o nome do Sr. Enéaspresidi nie o ameaça i/iliticq, mas sim porquenadores comqiianlo estatuída em Constitui-çoes estaduaes é uma pratica contraria aosprincípios da Constituição Federal.O Sr. hlléds Martins ainda não sc deu nor«chado, ludo faz crer que S. Ex receiaíima suecessao que ponha a mi, documenta-amenfe, as Diazellas de seu governo, comol{, acima dos interesses partidários, não cs-iwesse no desejo de quem quer que lheccedd, poupar o Eslado dos vexalnes deOussas por tal fôrma escandalosas. E' emente esse. receio que o mantémato de reeleger-se, reunindo
st ntido a ponto d.

O próprio pre

¦-'ii-
de-

ria-
no propo-ompromissos

arriscar-se na par-ide nie da Repu-
jiesst
[ida, conlra

lohrTT*"™0 ',"•' partií° ooverhísta as ma-
mi nhlTcti 

[""'e'" Sl!b wneamente com¦i objcctwú que será largamente combali-os demais elementos políticos setomo do nome dc I.cwro Sodré,qual nada terá a articular á nlti-próprio Enéas Martins, sen hene-hontem, — MAURÍCIO DB UE-

nno
pedimos queprimeira visita facaes'"'^ compra: apenas solicitamos que peçaesnossos preços correntes, pois estamosque vottareis no dia seguinte.

Adega dos melhores vinhos rio-erándén-ses. A. RIST.-Rt.ta Sete cie Setem-hro ia. 77. — telephone .(55 - Central.

Festejos no Campo de Santa
Anua

Vae reabrir o Theatro da Natureza comum grande festival a favor dos pobws dásSenhoras dç Caridade de S. Vicente de PauloTomam parle o.s mais distinetos artistasaclualmente nesta capital e grande numeroele amadores dc sport. Do programnia con-stam numero»-, de grande sensação, e entreclles, imi cortejo romano, luta, exercícios degymnastica, concertos musicaes, dèscant

., , ¦ corrente, isto é, no dia .....•berturrt da exposição. E nenhuma eulpidesse facto cabe no Correio, porque o avisotoi liado ilo seu destino a II. como attestam
qs carimbos postas, embora datado de 5 s*e-gundo é regdlftnieiUar,

O pintor Ângelo Corre-a da Costa mostrou-nos tambein as suas Ires telas rejeitadas pe-ia commissão mencionada, e manda a ver-tade digamos — menos do iiíie anulíVispostas no "Salon ', as pnizagôiisrctcrimos só te-m as molciu
pies, envernizadns, toscas

fi exuberância j gj solo

^~1<M ¦¦•¦'t'-á.A.^'....'....,«i|JÍiA^ir>_^

AcüRurodofüiíio
turco no Estado

do Rio
('.'. re,iluinile, illguii da mcnç/Io etpcciiil'luc aqui fazemos a cultura da fumo turcode Morro Agudo, no município dc Ira., u,

IMailo d Min, it ipuil vlsiloii, nllle-lionteiii,• I .Sr. I»r. Nilo Pccaillin, COIUO iiiillciÁmns
nu nossa cdlçilo tlc hontem, Porque repn-
SOlltn, qii.iiiilu uiiii mais, tiiti esforcti liinii-
tllto o ii.iliaiiin du, Srs, Antônio Dorcslo,
Manoel liamos, Slmilo rirjani u Joso LonosChaves, ti-ausfiiriiianilii terrenos da capoeirarebelde cm admiráveis torras prodttclorns,Incs as on qu,. 1,11,000 |nts do fumo lurcu
vicejam, em Murro Agudo.

Como, porém, so começou n cultivai1, noEstado do filo, o fumo turco '/ Muilo sim-
plesmcnte: o Sr, Antônio Dorcslo trouxedc Monte l.lbano numerosas sementes, quedestinava plantar no Urutfuny. Mns, aquichegando, o Sr. Dorcslo resolveu uít aisseguir parn a Republico Oriental. IJ quefazer das sementes trazidas'.' Tlnlin qn« nsc.iiaiireg.ir no Urasil, E fo| il.tlii o o Sr. Du-reste procurou o melhor uniu do levar nvnn-
je a sua iniciativa. Junlau-sc, então, a quei-les senhores acima referidos, fornecendo-lhe
o Sr, Lopes Chaves o terreno, dando a estoO Sr, Manoel rtllllios os seus ciiiilicciiiieiilo:,
tccnnicos ile agrônomo do M. da .\gricul-ura c a Iodos prestando auxilios pecunia-rios o Sr. Simào Flrjnm.

A primeira plantação fclln em lfll) nãoMiigoii. Foram semeadas, depois, cem grana-mns dc sementes, cerca do 1.000 pés, que.apezar das chuvas, deram 80 |,i|„s. Fez-se,então, c ena seguida a melhor preparo doterreno, a pluiilnçáo nctual, qtle é verdadei-rnmcnlo admirável. São (10.000 pe-, de fumo,como Ja dissemos, c Ijcllos, descnvqlvldls-snnos ,. viçosos, medindo çnd.i pé um mp-iro C mnis. São pés de fiimó que, como in-lornia o Sr, Doresle, podem sei» comparadosaos melhores "spei-imens'* da Turquia,A actuai cultura de fumo turco de MorroAgudo dnra 300.000 Itilos. E a colheita sc-na maior, com a observaçito «Io Sr. Lopest.iiaus, si o "bicho do fumo" < "Numas'")
nno .tivesse appnrecldo, a despeito de lodoo, cuidado no sentido tlc evitnl-o. Esse nc-riso felizmente está posto de lado, com aoaniapnha a elle feita e por múltiplos pro-cessps.

Os agricultores dc Morro Agudo estão es-li rançados cm indo: conseguir nn colheitacie iiiino próxima, por isso que activám ospreparativos necessários para que obtcnhnmo annior o melhor resultado do seu trabalho,que merece, de verdade, todo „ apoio do go-verno fluminense c dn Republica.¦ mim> ¦'—~—
Um facto sensacional no foro

da capital cearense
FORTALEZA, 15 (A. A.) - Os jornaesconimcutnm mn grave faclo oceorrído no fd-ao desla capital. Ila mezes o promotor, .for-

ge Sever nho, requeren o nrchivnmcnfo do
processo nstnurado contra Raymundo Mon-ero Gondim, de quem era advogado o dep,,-
st&SníUa ,-c,::-" ll° Andrade- ° i™ s''''-
i- in í Dr' ,J')SL- Çnl,línp. Cl" bem fundameh-l.ado despacho, indeferiu o requerimento, or-uenando que o processo proseguisse. Ha cer-oa de um mez o juiz Câmara adomente, sendo obrigado a entrarlicença. O promotor requeroarcliivameaito do processo ao juiz suppleute.que deferiu o, pedido. O escrivão vi 

"ficou
então que Iiavinm dcsapparecido dos autospecas ôsscuciacs, como o despacho do«.anpira, o corpo de delicio feilo nucontra quem Uaj-mlaiado Monteiro erado do haver coanmettido o acto

0 liCÍBÜICinfiE VERDE
Ko matadouro do Snntn Crus
Abiilldoi liojei OM rCíM, 38 porcos 2;nelros o .'io vllellos.
Mnrclinittesi Cândido li, th- Mello, uI |).| Durlscli & (,'„ |.i |»,| ,\. Mcniles &- Ir.; Lima .v 1'illius, |.'t r., lli p, g | vcisco V. Ooulnrt, iiu i-„ y« p, o 10 v.i c, f>ui,Mlm-lra, ia r.; João Pimenta de Abriu, 'J'J "

Oliveira IrmAoS êi C„ lllll r,, ü p„ 'i c. v ft vllaslllo Tavares, 7 p.) («'astro & C„ llll r,: |'„it nho St C„ 21 r.j hilgur de Axavedo. VI ¦¦
Norliorlo llerlx, .'i r.j P, 1'. Oliveira & c,r.: Fornniidcs & Marcondes, 7 p„M, da Muil,i, 58 r„ Vft t», t- 7 v,Foa-aiu rejeitndosi I!) .VI 18 r, c I ia,

Foram vondldnsi iu r."Stock"! Condido li. do Mello, :i7!i r,,rlseli & G» lailj \. Mendes & C, 081)i
r i.' ,"s,' ,u': •'••«"cisco v. Oiiiiinri, ;ntStil-Mliielrn, ,l; c, tb.s lletalhlslnsI Inventa da Abreu, ItlO; OliveiraX'«; liasiliii Tavares, 5: (.'astro KUnho .V: C„'lerln 

llortz.

CiilV

tièl-nilu

I

Ú
Aii|tu-t4

|)ti..11114

"i"i

30 i lítlgai- de A /.cn
. Augiisln M, dnI'. I'. Oliveira & C, 28J. Total,

No cnlrc|ionlo de Silo «logo
o ,,, —
Vel

I2u;
Irmãos >^ 1
C, lilil; f„:

do, ill
Moita,
8.211.

\'«
11!'.

rem chegou com 11 minutos th- atlViMi. «lidos! Úi ill .-., 57 p„ 27 c, e 80 v. ¦
o.s preços Itirain os segulnlos: rezes, dc m8020» porcos, tlc |$IOO ' 

fflOO a l?800, e vltellos
No matudouro da

1 IWOQl cariicir.
dc •'íliOn a $800.

1'enlm
Abatidas hoic: 23 rc/cs,
Carnes coinjcladag
Caldeira & l-iWw. .ib.itcr.iin hontem, 4*7/es, sendo ri-u-!latln uma: 155 são pai.tportaeuo r umíi i pn>n .1 donsiimb,A exportacío nn Argentina
A exportado na Argentina"""' ' - 1 ¦ I .
No dia 2 do corrente o frigoríficoca cinbarcüu pelo vapor ''Ilighlund Lw.Ucom destino a Londres: J.Ho carneiros, 20(1cordeiros cóngclftdos c 3.H5 quartos dc ie-2t;-;chillcd". jj '
¦ Nesln mesma data, o frigorífico Animui'embarcou pelo mesmo .apor e com „ meshicdestino» carnes congeladas: 1.870 enruciros i.108 cordeiros, carnes "chillcd": 2 870de boi.

i lli.nu
údílil".

qtt;irl'>5
¦ I¦¦ » -US» 1

Iiimpador e^ poiidor tinlvorsnl"A

oeceu seria-
em goso de

novamente o

III!/.
ihulher
íiccusa-

criminoso.

E1VS TODA à PARTEiisrpii
MISSAS
Rcsnm-sc amanha:
.loüo Bnptisln Salgado Guimarães,egreja dc \. s. MAc dos Ilomons, .,Altaiidçga; D. Gualhca-nainn Regadaaaaaluiz do Sagrado CAravào de .!.-¦nn

noel Cardoso fjaspar,
Snaalo Antônio de Ramos

na.
da

Associação Medico-Cirurgica do
Rio de Janeiro

Esta
aajju, ús
Vinte e
Rocha,

associação
20 horas,
Quatro de

1 sua
Ordem do dia

scientifiea rcalísa
em sua sede social, a.Maio n. i;j, estação
sessão ordinarijl.

, ., —  I —¦ Osleomar do
10 lír. Doellinger da Graça;
i- ¦ -".Vaccinotlicrapia 1(0 apparelho ditíCslavo, pelo Dr. Paulo dn Silvo .Araújo; '

io — Estomatttes aphtosas.

ama-
rua
do

co-
pe-

ás D.
rua

a*
5; Milr.. 1)2, na capella úe

va Couto ás 10, nã"èga-éjiá dó Carmo" viceliíilmirante Jacintho Madeira, ás 0. un J-j-ci, liMm .losé; I). HtJrteaacia dc B. Vieirf Snulò»as ü, nn malru do Sacramento; I). AdelaideAmalia Pinto, ás o l;2. na egreja de s\Francisco do Paula; U. Amalia Farí-i deOlavciro, as !) l|2, .1.1 mesma; D. Iimiliunono Nogueira, ás 9, ná mesma; ;iuiSou/a Dardeau, ás 9 1,2, na mesmn;Belchior Dutra dc Moraes, ás 0, ua mesina«coronel Pedro de Carvalho, na mesma- 
" 

í
jaoel 

da Silva Gomei, ás 0 12, na Candelária;D. Alcino Olynflio dc Andrade, ás $1 ria nó 
'

mn; Felisberto C. Paes Leme ás «» V> Áma nz da Gloria, no largo do Macludo'.'\)À
tenIn>nl? \,l'll'«» A 9, na mesma; l)„ ,;.Al/.rn Herinipda Cultuaria Guimarães 

',}
l\i, na Cru/ dos Militares; D. Maria Cai•uas Blçclt, ás 9, „a egreja da Lapda Upa; Manoel Tavares da Silva

'«encJs/ásTV"0- A,!?«ttop Alba da Cà

ítul
llllr

1 li,-

9
lina
largo
9 119

Tudo Fumall
D ANIbO ™RA mm

A" venda em toda a parte
Deposito CHARUTÀRIA PARA' Ouvidor, J20

Contra o jogo
Dr. Armando Vidnl. .1» ,i,.i.,„¦.,.)„

n dc 13. Vi
icramento;

na Calhedral; ia. Horli-ii«ia hantos, as 9, na matriz d.ia. .lesiiui.-i [todrigues cie I im-.
^^^"íír^^-^-ialJmilianadacs,_ As 0 12, iu matriz de SanfAiiliTieo Ferreira Rangel, ás 9 noJlana, n rua Cáídoso, no MIlondollis, as 9, iu, mesmo- I)dade (lalliza, ás 9.

heopiaiio

IVe-i
5>antttario d*
.ver; Alvnrií

Maria Trin*
e 1 -'„-- -> llil egreja ele N, S. L\e I ,1Salelle, em Catumby; '¦•¦ ¦ •¦ *

O
iar,

•wmaiido Vidal, 3" delegado amei-Continuando n repressão á ,'ogati 11a
Mn? $U1 n,iuI''l'»il(,il o lovolagcm •

lueiro rito Alves dn Trindade em
Mltó?r£í£nd»ei,d0 íín"-",e ounntldadcpcirecnos próprios liara
niJníeiWn5 

f0Í aUU,ad? e es^'1 SC11(I" •"'¦'"v.nacia temente processado, tendoOança pnra se defender solto.

.. o ,|() , , .-)by; lheophilu Monteiro,fof s asa íí: iJiiAtírt;.
, ' ?¦ lr> "" »»atrJz do Engenho VelhoJReyiialdo Pereira Sarmento, ás 'da Piedade; D. Maria RiUinn egre,ia do Rosário

ço dc Araújo Pereira
ENTfilUíOS

¦'as 1», m.i egre.]*
(Mocinha >, ás fiiunmcudador L itirciw
nii sara.

Ia rua
o "ban-
flagra 11-

de
ar.
:o C
prestado

"La Você d'Itália"
eu

c7m« laranja selecta, do tamanho dcuma entra, colhida no sitia de I). Ma-rianna Francisca da Concciçãp, na esta->juo dc Raptiu', c que lios foi offerècida
pelo Sr. Joaquim \'a,z
¦ ¦<»»_,«. ,,, ..

ciue
mesmo.

tjuc
suo

ox-
lios
Í11T

DIABÉTICOS Tomrie ac

^••?fl^»

na ©afesea

^ríWliciroíiC, =|Mobilias a prestações

j 
ALFANÜÉGA, iíl

-<«8»-

Aírazos ff^ vida...
n*P?la .y1?^1'",^'^ ^e '1f'ic o "ehaulTeur*
I nulo .-\ndre dc Lemos, residente á rua Ria-
çjiuelo n. :}'S tentou suicidar-se, dando doustiros dc revolver ija cabeça.

Ao estfthipido, acudiraaia os visihlios e aher ' ' '

J* ,

e
brasi-
ca ido

etc les,
Este giulico especlaculo realisa-se a 27do corrente, para o epie o Sr. prefeito ia

todo o auxilio o inspector das Maltas | Ly.dms, Dr, Jullo Furtado ¦ al

con-
dos

mulher do tresloucado rapaz, que éCiro, conta 2!) annos, o quAl estavasem sentidos i banhado cm sangue.
; Cpino era natural, houve uma graneitiisao na casa, sendo pedidos por ummais calmos epie correram ao local os .ccorroÃ da Assistência, mie poucos instantesdepois chegava a rua do Riaclnielo.
.Paulo André, uma vez pensado, foi remo-vnlo em estado grave para a Santa CasaEm poder do tresloucado "cluuiffenr' 'fo-

ram çncóutradas cinco cartas, sendodelIíK pnrn áua maè, onde Paulo iudréo nlôtivo da sua terrível resolução : —
sos dé vido.

Paulo André tem tros filhos.-

111113
tlizlii
atra-

Em beneficio da criação do
Paraná

CUR1TYBA 15 (A. A.) - O presidente doJislntto, Dr. Altonso Camargo, assjgnou hon-tem o decreto "acl referendum" do Congres-so Legislativo, crenudo o imposto de 2õf?0Ó0sobre cada novilho 011 vacea dc menos' deuin anno de edade epie sejam destinados áexportação ou consumo dentro do Estado.

Rnirou hoje no 37' annivcrsario dc sua ci
(MM° ° ,»'.OSSil collctín "La Você ,1'ltalia

tl.fl r^1Cíl '}cs,.a «l»"»'» '1" defesa dosiJlteresstfS dq colônia italiana aquisol) a direcção do Sr. Giovnnni
•esidente,

Luglio.

Os arrendamentos do Lloyd

*\u 1 ::
nbello

Iri-
n 27;

Maurício de Lacerda dei-dn Câmara o seguinte

governo,

das proposta

re-

por intermédio

O Sr. deputado
N,ou sobre a mesa
querj mento:"Hcqueiro 

que o
dn mesa, informe;

a) quaes os termos
pia ou iirrcndaineiito, líómÔ dos"píoponeiite'o datas das propostas relativas aô l.iovd-tí) quaes os arrendamentos 011 compras' efleetuados em outras companhias, nomesvapores, prasos dos .•irrenilaineiitos e vdos mesmos, nomes ou firmas dotarios ou compradores, linha

rimavam;
ç) especialmente solicitoma, informações sobre

as a
)S ,

que

com-
s

dos
ilor

rreiida-
se des-

Foram sepultados boje:
No cemitério do S, Franciscoiieu Brites Maia, rua Laurindo itMuna Jandyrii, filjia de Henedicta Maria ,nConçeiçiio, rua Argentina n. (iO A; José Ilibeiro Junqueira, rua Benedicto Hippoívío ,mero 179; Dulce, filb,, dc Álvaro Tavai-cs 1%ltda, nu, Pra licito Eugênio n. 334; \ti,-li-ifalha de Alzira Carneiro, rua Padre Migi>cli„ó". 1; Aurora, tilha de Scraphim Fen-eirV

S'?" dc ST' J"«o »• «; Domingos Goi ^Salgado, rua João Caetano 11. 69; JosephiiiaPereira, rua Monte Alegre ,1. 19; Klvir.Vde Altreclo Augusto da Silva, rua RfaxwJI nu-uero '15; -inno Augusto Santiago, f,'il-eido«o Hospital Central ,lo Exercito; ÍW n baue .loao Francisco Cardoso, rua Dr Átíi-mero 245 Olympia dó Souza, rua S." FAaviQi- n. Iiõ7.-No cemitério de S. João Baptista: Con-Rtançia Amélia creira de Andrade e Si1v maConde te Boiufim ,1. 200; Lino Alv...;è;idre Miguelmo 11. 15; Orlando, filho d" Juèourhetlo. rua Anluhos Ciarei. 11 lli 11','nardo, «lho de Bomvindo Mai-ques' f ouV i"pedreira da Urça; Luzia, filha de "
gusto Silva rua Ruy Barbotalha de Luiz Sutles, rua D.

1
Felix

{i'a llll-
Tuneisc..

aosa n. 07; Lu
Mareiam u

Chamados médicos
com urgência

a incite

Dr. Lacerdá suara es

M»»

UISUI Olhos, otlViilos
,imi-iz e giirgan-ta, S. José, 5

3 As 5 ,

lio, tiidc.
reúnem em
.¦outra o'na hora ci
(ic.iudo de
ÜEIROS.

Dr. Edgf
pelo Pneutiiot!lioiax- Hua S. José4 toôási lioras.

0UVIEH °£t™
sçtfoscis, yitiií Um,
iMimiijl, m A -

quo garanto
jjíça, produz ...Ws iwAanwíns

8 hygleaio com-
e.iliejjcs fpjtej e

rtjfi |ji!u«

)¦ *
— Mande á rua Evaristo da Veiga 30 cai-xas de peiiuás Mallat — disse o homem napapelaria Mòdèlo, á rua da Quitanda ri. 165Lu acompanho.mpanho.
O çaixeiro foi.

commehdo; entrou
saiu pela onti '

O homem recebeu a çiépni cila por nina porta
o. Penois. fpa ;\ policia do í« cffslJÍAfsi te fcé 0 tíégnéi llnh# deu

alxeirp ficou esiieran-
ricíô i^uc

sepparecictoj

Na lavagem dos pratos...
ia suja na cozinha

Fm dia a cousa estourava. Já havia a ri-validade entre o cozinheiro e o copeiro, qiicpretendia substituil-o. Depois, o primeiroera prelo e o segundo branco, portuguez dnKemma. A briga devia pegar por causa doslVannos de pratos. O copeiro tinha um comque enxugava h louca; o cozinheiro outro, coin que limpava a beirada dam. E ns vezes enganavam-se
deu hoje.

*- E agora 1 Sujei oenxugando.,.-T- Prestasse attenção.
A discussão continuou. Ouoej dos Santos, émptlrrounoel de Souza, i-pie ficou•to ,10- districto JA foi ¦:•. 1

. nos lermos aci
pn,,l,iaOun,nercioT-N.n"-1eao:'ÍoS'da Cm"
inclusive, vendmos ou arrendados, bem(ie, "Rio Branco", "Rio Pardo'- c

'Merity",
comoo "Andfi

"Posteiro";
d) quaes os nomes c tempo em ouc s,.,.vem os commandantos, pilotos ou 01 ms e~trangeiros pa Companhia Coslejj-a." ' "'"

Falleceu ua Inglaterra o câ^
piíaíisla Walter J.Hamuiond

A.) —

Telephone á.93
RUi?l DA COmSTI*

ít3BB2ls?l

Cenírall
USÇlffi M. 8

t@sioa

S. PAULO, 15 (A.ticular dc "
ca o fali

i.oiulrcs.

Foi

prato cjuc

traves
epie se

estava

elegramma par-aqui recebido, commnni-

abastado capitalista Sr. W- lie, r.Vi . I,

=a'>s:l;1A'S,í;ijA4::i"Í

a rua lli irroso n, 43.

cozinheiro, Ma-
0 copeiro, Ma-

ferido. A policia'ensíio Copacabana,
aber do faclo.

Dr. Dantas dc Queiroz <*»
íhorax. ç .ouivos inclho.jus nniM^ii* â ii ü efA áUbk nuT%uai«ú^n.V43'."

a Ja T0BERCUL0-
pelo Pneumo-

Qual foi, depois,
quando se retirou

l-erro,inspector geral até 180c,
,,. .... ¦ ¦¦ Para residir na [nelaterm'•\. Io, dtrector ela S. Paulo Rail4y d„ Amai
joa 

Stcapiship Company of Brasil o <a C ltec l-.statcs Company of Urasil. Era eommcn-d«dOP da Ordem dn Hosa. Deixa viuva 
" 

Srnl.ucia llaminoiiil, e quatro filhos, enltjuaes o Sr. Alexandre Hammond, aqui(tento e engenheiro da S. Paulo Railwpany. Durante n guerra perdeu Ho coronel Paul Hammond, morldç batalha, èm França, no mez dultimo, e o capitão Leonàrd Hammond
lambem pereceu em combate. nn r,„i,-,julho lindo. Faz parte do Exercito

_ CUIUTYBA, 15Carneiro & C„fiui, requerorana ,ó ullimo decreto
12:000$, para fte nos Eslado.-
sido uma dn
to nn Europa, fazendo
pria custa e lendo oblii

:l@ 8S9S1Í
Unicfios e na

um*o'pa
(A» A.) — Os Sc?. Davi,»mporlant

o governo, deto publicado, aizerem n propagUnit
subvenção
mda e!rv m

ínuustn ¦. s uni
corno conl

cie
ll-

, icios. A referido firma ln«maiores propagnndislas do maWessa propaganda .i pro«- resultados iu ^;|;-vos, como o demonstra oo matte, actuaime '
Os Srs. David Carne n & c. desejavam

vae U-niiif
ropeus];

ni

findo
co outro seu filho,
actuwímente aí« linha* de

Martin Hí

re os
resi-

ay Com-
iious filhos,

no campo
fevereiro

que
. "•';'' em
lai-ilaniu-

uso quenos paizesj.j. um iu e.ainciro ft '"¦
beod,, 

,!,li",lI,i,ri»1 ProW»6»n«fa na Furoub .do a alludida subvenção de doa-i cnas acham-se impossibilitados dc obt
c ii,- 

' ',a ° Sr- ^I,»loel Li^>"" ass»icontrato com o governo;apenas a subvenção pnraestados Unidos

i-;i|
idcl

por i..;., teíjüercijí
i propaganda nos

La inode jour à jour et Mme.
Guiiiiarães

,JAf\ 9n,,uks •!t^;,-'-í de alta cosiura, K.*pccialidade em cosíumca tfailcur. eiuini liosilexeeucao cm rpbçs soiríc, promenade, littvsetc, (Orand Pnx Paris 1900, Londres l<!íi Mo>
frent- dõ ^n°Iul> r 

° -le ''V1^'™) li. 8, Jo»é n~ M, u« MM.18 d<t Sonmte, i Próximo á úvcuitia hik Branco.

I

^5^Ãi«mííS^»íífeár.í



.....
. ...,.*<w,....,«fc„ul..al...M-.. ,r-...r——. — 

;;_—jiir _ 
-—jpm;ii|ippii - um n

urmmnnu«t. -• y.« A NQlfI — lerçq-felro, i?> de Agosto de 1916
^wliíi-_M-M>__gTrT_->--_»-_a^-_-_i-_É-w-»»-t^*t^T<-^r>rT»-iii -mm 1 

5
SPOKTS

Dí>fí-iü1-.ii„
D pragriuuiutt do Dcrl.y-Cliil. para domingo

Paru 11 corrida (|uc n Derby-Glufi ivolflorA
noiiiiiigit próximo, ficou limiU-ui dcflnlllvn-
luciile orgunlsiido u seguinte programinn:

Parco "V.di.ridiiilc" —¦ liniid''. Nuldii, l'ls-
Ifi-hl l.lrlie, SvolIlA.

Ilarcn "Seis de Maiçu" — Inhcrg, Trlum-
j.i... Dyuiimlie, Escopeta, Camellã, Lolieu-
J(rlii, 1.0 Voílil.

1'iiivn "Derby-Noelonnl — Flecha, Du-
que, llygía, llurrab. Dclplilni.

Parei. "Dous dc Agoslo" — Malpu', Idvl,
Medusa, M.i.h-lli', Mulie-Mimey, Mutile Clirls-
to. Itomlltl.i, Barcelona.

Parco "Dii'1'H'te dc Setembro" —- Mogy-
llqjnlii, llelios, Lord Giiiiiilng,
Alliado.

Dr. Frontin" - - Offaly. Sultão
Volnplí Cha-lc, Vanderhlli, Es-

Á fcsla de annlvoriarla do S.
Norte x Sul o Evcrost x

fillIISSIl',
Slrbmbol

Parco
Fiiiiloma
pana*,Parco "Cirande Prêmio Cosmos'! — Encr-
pira, 1'iijoiinl, (iiildo Enmino, Muni Rose, Mc-(Iiimi. Insígnia, It.iiitpclil.iii, Õliinor, Paraná,
ll.iípin, Orniilliiho, Trunfo, Ze/lnlm, Ponlol-iMitvt. fi' nio Christo, Pegado, Iniorvlew.

Porco •'Progresso" ~- llouli, IMlIMe, lis-ti.h.iço, Ciuignssu', Cascalho,
C. F.veresl —
America

Vol deveras allrahenlc a festa eni l.on.c-
pngem nü primeiro niiiilvcrsnrlo do livoroat,
levada a ellillo domingo ultimo, no vasto
ground da run Figueira dc Mello.

Embora não fosse o dia bem ndcfiundo
para ntlrnlilr concorrência ao local onde dc-
veria a nio ma se effcctunr, porquanto nc-
rasava a rcullsnção de outra festa por todos
11- (iportsmen preferid;. — o campeonato
n.-iulieo — nem por isso houve ensejo para
que se pudesse notar a menor falia dc In-
iluencla. brilhantismo c cordialidade, na ma-
Kiilflcn fe-.li! du S. Club Evciést. As vastas
nrchlbancidas do São Ghrlslovfto A. Club
estavam repletas do scíiliorllns, senhoras
c cavalheiros da nossa melhor sociedade. De
quando cm quando fazia-se ouvir a ha.ida
do 1" regimento do eavallaria do Exercito. O
program omdnf clooln bfs Ihrd r r lirdhrd
j.rogrninmii dn festival foi haslonlõ Inlercs-
M.iilc. Continha concursos de pesos, de hei-
lesa, corridas do meninas, dc meninos, nn-
jtcos de obstáculos o dous orlglnncs malclics
de foolball, quó foram disputados entre
os scratches norte c sul e os leains infantis
do America c Evcrcsl.

No inalei, infantil saiu vencedor o Amcrl-
ca, por 5 a I, e no encontro norte e sul, o
norte, por G a 1.

Actiiíiran. como juizes destes encontros os
Srs. Max Gomes dc Paiva-, do America, e G.
Viiihncs, do S.io Chrislovno, que foram im-
parciaes nas suas decisões.

Nns outras provas venceram os seguintes
íoncorrciilea:"Andarahy A. C." — Corridas cm saccos— Luiz Meirelles, do São Chrislovno."S. Club Mangueira" — Corrida «lc meni-
nos, obstáculos — Luiz Felippe, do Evcrcsl."Palmeiras A. ('.." — Corrida dc goal a
flnal — Luiz Meirelles, do São Christovão."Paladino I-'. C." — Concurso de peso —
Urinando (.amara, do Evcrcsl."Tijuca I'. ('..'', — Corrida de meninas —
Celina 1'reila s, do Evcrcsl."illiirk. nnd White'' —- Concurso de bellc-
sa —- Jandyra de Oliveira.

Villa I. IX" — Corrida dc meninas —
Irene Alavil.- de Freitas, do Hverest.

O.s representnhtes do Tijuea e Paladino of-
fereceran. artísticos mi mos aos vencedores
ias provas em homenagem aos seus clubs.

Cm facto grave
A proposilo da chronica que escrevemos'üoiningo, sujeita no titulo acima, recebemos

i. carta abaixo, da qual nos pedem- a publi-ração."Peco a devida vonia para vos rogar o
JiUfOr da publicação das seguintes linhas re-
):i ivas .io vosso artigo de hontem, sob a epi-
íiiaphe '-.l'in facto grave".17' sem duvida uni facio gravíssimo o queleiátacs no vosso jornal de lil do corrente.17 o que fará a Liga Metropolitana cm fa-cc ue' tal caso ? Não existirá, porventura, umregulamento que tenha sido feitd para- reger(iis assumptos ?'Não será dn dever da Li-
ga, fazer marear os respectivos pontos'a fa-
vorçdo Fluminense Football Club, desde queí directoria do Andarahy reconhece o facto
irregular ?

Peço a publicação destas linhas, pelo quevos agradeço. — Um amador do football cVosso leitor".

ÊsJ33C :e? sall
America x Associação Cbristã

Hoje, ás 'li) horas, no campo da rua Cam-
pus Salles, renlisam-se dous interessantes
majches, entre os leains infantis dessas as-tociiiçõc:,.

O capliiin geral do America escalou para1,-sse jogo os seguintes teams, pedindo o com-harccimenlo dt,-, seus componentes em cam-
po, ns 1!) i _: horas.

Mesquita — Armando
Djalma

Mario (cap) — Aimbrfi
-\. Leilão — Paulo

Leon (cap)
Dirrcti — Gcngo

Suimquesim, RobsonReserva
Barata. Siqueira,

tüGõai3*il©
"Aercphilo"

o 12" numero
Aero Club Bra-

oera posto amanhã á vendauo , 
-Acropliilò", revista doBilciro.

O presente numero da bella publicaçãoc-tii completo e finamente feito: sua pri-lucra pagina representa a miniatura de umacomposição musical de Alberto Nepomuceno<-', nas demais, oecupa-se detalhadamente dcítalos os sports,
A. capa do "Aeròphilò" é uma homenagema tli.sljncla senhora, rilümha do Escola deAviação, mantida pelo Ae. C. 13., c eslá lin-H.iiniMile trabalhada a cores.O numero 12 dessa revista fará

JOSE'
suecesso.
JUSTO.

Tíiballião NüElWÍÜ 04 SILVEIRA
RUA DA ALFÂNDEGA 32.-Telephone 6112

Pelo aperfeiçoamento do serviço
da assistência publica ;

"*¦—

O qtie também já se faz no Posto Central
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O arcabouço dc um carro
Nn Inesperada visila levada a effeilo ha

dias, pelo Dr. Azevedo Sodré, actual prefeito
do Distrielo Federal, ao Posto Central de As-
sisteneia Publica, S. S. leve oceasião de tes-
tcmunhiir pessoalmente o indiscutível valor
duquclln instituição que, diariamente, vem
prestando Inestimáveis serviços á população doItio.

A nossa Assistência Publica, dc soecorros
urgentes, comqunnlo não seja, ninda.uma cou-sn modelar, tem, entretanto; uma organisnçãó
que satisfaz plenamente aos fins colliniados,
tanta vez demonstrada com a reproducção desuas bases nas instituições congêneres, instai-
lados nos Estados, como aconteceu na Bahia,em S. Paulo c em Pernambuco,

O que nos falia, presentemente, c, que esla-
mos certos, constilue uma prcoecupnçfio doactual governador da cidade, são os hospiliies
nnnexos municlpacs, distribuídos cm diffcrcn-
les districtos, como os existentes nas capitães
adeantadas. Essa lacuna que S. S. pensa cmremediar brevemente, constituindo uma enfer-
maria auncxa ao Poslo Central de Assislcn-
cio, é a chave da facilidade aos soecorros pre-stados nos oulros paizes, onde chi muitos dei-les, o serviço de rodagem é mixto, descnvol-
vido, ora por tracção animal, ora pela motora.
Lugares ha em que ns ambulâncias só servem
para o transporte dos pacientes para os hospi-laes districlaes, onde sc pensam os soecorridos
no primeiro auxilio, c ali permanecem aléá respectiva alia.

Entre nós ba, como dissemos, essa lacuna,
que, preenchida, lera o eofnplemenlo de sua
utilidade máxima que ufanosnmehte a Assis-
tencia já pi.ssue: — o seu cxCellenle material
para soecorros na via publica.

Mas, o leitor ficará surpreso si dissermos
que na Assistência ha uma officina, em quese constróem ambulâncias melhores dos queas que eram importadas?

Pois o Posto de Assistência mantém umaofficina que a principio foi apparclhadn paroreparação dc pequenas avarias c que, entre-
tanto, hoje restaura não só os "chassis" ava-

ambulância em constrttcçdo
liados; funde poças que oulr'or.i vinham do cs-
Irangciro; já leonslroem "carrosseries" dc cc-

dro nacional, e cxeculain, finalmente, outros
trabalhos do idêntica natureza.

.As ambulâncias construídas aqui, das quaesjá existem quatro no serviço ncllvò e duas cm
construecão, como prova a nossa gravu-ra são portadoras até dc um typo nacional,
esifolhldo pelo Sr. Lolnrio de Figucrò, chefedo serviço geral do Poslo Contraí'.

Ha quatro nniios que dos paizes europeus
não são importados para a Assistência inale-
rines, como objectos indispensáveis para sua
officina, O ferro empregado é refimdidn ali
mesmo, e amoldado para o respectivo emprego,
o que lambem acontece aos pranchões dc cc-
dro.

Dissemos acima que as nossas ambulâncias
são superiores ás importados. E de facto. A
madeira — faia — empregada nestas c submet-
lida a obras «le carregação, torria-só pordemais frágil, não só para o serviço con-
slanlc de rua, como lambem, soffre com a
differença de clima, que muito eontribuc parao seu rápido npodrccimcnlo.

O modelo "Lotario" é mesmo mais com-
modo, não só para os médicos, que nas umbu-
Janelas antigas viajam ao lado do "chauffcur",
expostos no (empo, o que ora não acontece,
como também é dotado dc mais espaço c ele-
gancia.

Em 1012, nas officinas «Ia Assistência, foi
coutruido o primeiro automóvel, posto á dis-
posição do serviço dc leite, sendo que actual-
mente já existem dous da mesma procedeu-cia.

E' desejo do Sr. Figueró evilár o mais
possível «nic para as officinas da Assistência
sejam importados quaesquer utensílios queaqui sc possam fabricar.

Por isso, são diversas as officinas ali man-
lidas: de mecânica, li.nnção, ferreiro, torneiro,
càrpintaria (caixistas), estufador c pintura.Pelo que acima temos exposto, a Assistência,
uma instituição que ainda não tem «lez annos,
pois foi fundada cm 1 de novembro dc 1908,
já demonstra eloqüentemente que alé hojetem sido encarada tal como deve ser.

A Guarda NocíumacSo
23* districto elege sua

nova directoria
Grande parte de contribuintes da Guarda

Nocti.rna do 2Í1" distrielo, reuniu-se no do-
mingo ullimo na sede da referida guarda em
assembléa geral para eleição da nova directo-
ria e bem assim para a nomeação do ajudan-
te, por demissão «Io primitivo.

Depois de varias propostas foi apresentada
a chapa da nova directoria, ficando assim con-
sliluidii: presidente, capitão de mar e guerra
Dr. Guilherme Ferreira de Abreu; thesourei-
reii-o, capitão José Pereira dos Santos; >-ecre-
tario, major Edgar Romero (reeleito).

Foi indicado para o logar de ajudante o Sr.
Irenio Thomaz de Aquino.

D rs. Leal Junior e Leal Neto
lispecialistas «m doenças dos olhos, ouvidos
nariz e garganta. Consultas de 1 ás 6 — As
semhléa n. (Í0-

t
PARA O ESTÔMAGO /¦' IN-
FALLIVEL. UM CAL/X A'ò RE-
FÈiÇÜÈS.. .

Uma inauguração
Os Srs. F. R. Moreira & G„ inauguram

amanhã, o seu estabelecimento de insinuações
e venda de material para luz e força cleclri-
ca, niachinismos c ferramentas, nos armazéns
á avenida Rio Branco ns. 107 c 100, onde fo-
ram estabelecidos os Srs. Guinle & C, conti-
munido, no entanto, com a sua aiitiga cisa á
mesma Avenida ns. 83 e 85 e no deposito ú
rua Chile n. 23.

  ..i.-—— I **mJiW** ii —ni'- ——-

Doenças do appareího diaes-
tivo e do svsíema nervoso. —
naíos X. — _p. Renaro de Souza
üooes; ma S. José, 39, de 2 ás 4.
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"iIlustração Portugueza" e"Modas e Bordados"
Interessantes são os últimos números da"Illustração Portugueza" e "Modas c Bor-

dados", publicações illustradas"da Empresa
de Publicações do "Século", de Lisboa, dc
que são agentes no Rio os Srs. José Martins
& Irmão.

OFFICINA DE OBRAS DA A ) "I
Já está funecionando esta secção das
officinas typographicas da A NOITE,
apta para a impressão de livros, fo-
lhetos, avulsos, etc, em boas condi
ções de preço, nitidez e presteza.
As encommendas e todos os negócios
relativos a essa secção devem; ser
tratados exclusivamente com o Sr. J.
Severiano de Mello; gerente, á| rua
== Julio César (Carmo) n.:29.j ==

-**»•-

(-12) FOLHETIM

Emocionante romance da actua-
• liclade, de Gaston Leroux o Ia PARTE

•a®8-

hH

Ka
com

V»Ias, certamente; ao abrir a portinhola,«tara de sobrê-aviso', "Si não o matar,
Jliiando abrir a poria, diz Monique de si pa-1 si, terei assassinado Hanczcau inulilmeii-

^ Ora, justamente eis que cila ouve vozes.
Oií"10 ll-'" soc'<'"1'1'0 providencial que surgia?

J< serão os cúmplices de Hanezeau e
n, yr?Uc •'"•¦"dem? Fica altenta! Ahili»c soffreguidnõ ouvel Kaniosky diz:— Meu caro amigo a sua curiosidade éexcessiva"!

Coi.) f,nem esta,.j\ c]je f;,]nndo? Como de-
_l.i.'iia vêrl... Entretanto não ousa erguer a
»,f'na.-'1' Afasta-a, apenas, da vidraça...
],,[] 

''"',ul'1 ""O v6 cousa alguma... Monique.ida \e, mus eis que ouve, claramente, uma,0* minto conhecida que responde:
d(X • v*''dado, senhor Kahiosliy, teria gran-

Ç curiosidade em saber por que o senhorwinstiluiu o "chauffcur" «Ic meu pac?...iward! E' Gérafdl E' meu filho!...
-ntão um terror sem nome acaba de abaterPinique, o terror de ser salva por Gérardl...

Jjjw conhece o coração dc seu filho: "elle se
Ve'J 

'.'.':'' b' souber do segredo do nutíSaio-

XI
GEfURD

Sabemos que 0,0 deixar sua mãe, Girard
encontrara-se com François que, com a sua
rude franqueza de criado envelhecido ao sér-
viço dos patrões, dissera-lhe:

—E então \ o senhoi não dansa "com os
outros"? ..¦:;

Falta-me tempo, respondeu Gerara...
Preciso regressar áo quartel. Si não fosse
isso dans,iria certamente uma valsa, c coma
que não faz mal a ninguém I

Conforme, retrucou François, porque
talvez estejam a dansar sobre um vulcão!...
O «me pensa a respeito da guerra, Sr. Ge-
rard? ,

Penso quo devemos estar preparados
para tudo!... , ,Pois bem! quando a gente deve estar
preparada para essas surpresas, não gosto de
ouvir musica!... O senhor vae .1 Brétilly?
Talvez o senhor maire lenha recebido noti-
cias. Si não fosse abuso, eu lhe pediria que
me deixasse subir 110 parn-lama do seu car-
ro!... Caso isso não o lncommode, porque o
senhor está acompanhado!...Sobe, snrnaf...

Depois óè tor dado volta á manicula, uo-

Guardado pela policia o palaeete n. 39 da
rua Ruy Barbosa, por ordem do juiz compe-
tente, lá ficai-am em abandono cousas velhas
c grande quantidade do gallinhas e patos, que
têm morrido. Issp dá em resultado ser o quintalda- easii um foco dc infecção, para ò qual os
visinhos, por nosso intermédio, pedem provi-dencias á Saúde Publica.¦¦ ¦ «a«» 

MONTEPIO — Vários funecionarios publi-cos federaes. tendo constituído, em condições
favoráveis, advogado para tratar da questãodas quotas atrasadas, relativas ao período de
1898 a 1911, previnem aos seus collegas quepodem obter as informações necessárias com
o Sr. Martinho, á rua do Carmo n. 70, 1"
andar.

rar sentou-se ao lado do seu amigo Theodoro
que não saíra do carro, e o auto seguiu.O que d que dizem em tua casa? inda-
gou Theodoro.

Ora! ahi, como cm toda a parte, nin-
gucni quer acreditar nisso!... E continuam
dansando o tango!... Miraram-mo como si
eu houvesse caido da lua!... Minha mãe ca-
coou commigo!... A propósito, perguntou-me noticias da lua cara saudeiOh! a minha cara saude vae muito
mal!...¦ Theodoro Delbet tinha mais dez annos que
o seu amigo Gérard. Agente de publicidadeem voga, fazendo avultadas transacções com
a casa Hanezeau, apparontnva áós trinta ari-
nos un\a philosophia de condemnado á mor-
te e passava o tempo que nao empregava
no trabalho a tratar do seu estômago, de
seus rins e dç seu fígado, ás voltas com uma
moleslift múltipla c imaginaria, provocadÓra
dos gracejos de seus amigos c qUe fazia 0
desespero dos criados de restaurante: "Abi
está ao que me reduziram as mulheres!" e
aconselhava a Gérard, que se casasse ó mais
cedo possivcl, "cora quem quer (Jtte seja, cs-
tás 111c ouvindo! com quem quer que seja!
mas, casa-le, seriamente!... vae sempre jau-
lar em casa o deila-te cedo!"

-r E' o meu maior desejo, respondia Gç-
rard, porque estou apaixonado como tím Ró-
mou!

—- Por quem?Ora essa I por Julieta! Aliás voes vel-al
vou te apresentar... ifrii anjo, meu caro!...
Uma rapariga da melhor sociedade, niilitó
bem educada!...

Com ccrteXnl
egual |.., eu não
bem teu pae I

E elia tarnbalha para viver I
Çomol ganha a vida trabalhando?

-~ Quero dizer que elia trabalha para ga-
nhal-a um dia, si for necessário...

E' então pobre, a tua namorada da me-
lhor sociedade?...

Como Joto I
E qual é o seu emprego?
Trabalha nos correios c telegraphos!
Nãol

r-Siml Na íigoncia da tia Bonoist.
Não è possivcl I Era ürétlily-la-Cotol

nnda de casamento des-
o admittirirâ, nem talit-

"ANoiteMundana
IMIYHUSAMOS

1'oxom annos «mniiliil i
Os Srs. nuirccliiil Luiz Anlonio do Mcdel-ros, Mpllffo-terai.il. Josué PlmentM, Dr.

Jffip Augiisio Moreira OiilmorUosi Mine. Dr.Alencar (luinuiriies, Dr. .Inié llczcmi, iiilul.i-
tio (In Agricultura.

~ Fazem nniios hoje :
, fiiÃ*1' (;,"''"s Lnvcrsvclltr, cliofo da con-liiiilllilinie du Comniiiii.la Industrial o Con-slriiclora Ii.ini notiro; 11 Exma. viuva liar-ros Almeida, Sr. Cândido dc Frcllns Was-lilnglnii, Sr. Allnlo Oorla, director tio Collc-
«Io Airiorlcano Urasllolíôj a Exma. Sra, D.Alilchara de Carvalho Corrêa, esposa do Sr.Ltirypldcs de Paula Corrêa o Intui dn nosso
foiiipnnltelro de redacção Gnslollar do Car-valho.

-r O Sr. Erneslo Costa, iiegoclnnle ncsla
praça, «• sua Exmo, esposa, D. Nieota Un-mariz Costa, festejam hoje mais uin anui-
vCrsnrlo do seu feliz consórcio.—• Faz annos hoje a sonliorlln Lnudellna.liaria Cosia, filha da Sra. D. Maria Cosia.
NASCIMENTOS

rcj«iJ

O lar d,, casal Álvaro Rolla c D. AlclnaIlu In, foi iiugnieniíido nhlc-hoiilent commais uma filhiuha que loinou o nome doMaiioeln.
FEHTAS

Por molho do auniversario nalaliclo deMllc. Posa do Figueiredo, alumiiíi da Fa-cuidado de Medicina, seu progenltor o capi-taltslii Sr. Anlonio de Figueiredo nffereeerá
as pessoas do suas relações, hoje, no palace-Io'de sua residência, um banquete, que teráinicio ás 22 horas.
RECEPÇÕES

O Sr. e Mme. Dr. Alfredo da Graça Cou-lo abrirão em breve os saldes de sim novo
palaeete do residência, á avenida; Allnnti 11,cm Copacabana, para uma rccèpçflb ás pcs-soi.s de suas relações.
VIAJANTES

Parte hoje para Campo Grande o pia-insta Cardoso de Menezes, que irá tomar
parte num concurso .1 rcalisar-sc amanhã.
,ir- Hospedoram-só honlem no FluminenseHotel ns seguintes pessoas : Mario Galvão
FJU10, capitão Themistocles Rodrigues, Ma-
no Pimentel, Dr. Antônio Cabral Bcirão,Cosme Andrade Filho, Francisco Labate, Ju-
lio Calil, Jorge Badro, A.tlonio dc Almeida,Anlonio Lainonieo, Antônio Martins Ferrei-
ra.José Canuto Diniz, Silverio Corrêa Caído-so, Dr. Luiz de Souza Brandão, Belisario
Justiniano de Andrade, João Evangelista Nu-
nos Guimarães, Antônio Jaco.nelti, Nelson
Ah-es da Silva, Manoel Pnciello, Maria On-
furo, Eduardo B. Filbo. João Reis, Aurélio
Lalini.L. Machado Dias. D. Cândida dc
Amorim c filho e Paulo Ribeiro.

ré- Seguem amanhã para o Estado do Pará
o Sr. Marcellino Braga c sua senhora.
ENFERMOS

Jâ se encontra muito melhor da sun cn-
fermidnde o Sr. Dr. Nocmio da Silveira,
aclualmcnte em Cambuquira, hospedado 110
Hotel do Globo, após ter passado algum
tempo em Bello Horizonte. O Dr. Noemio
da {.Silveira continua a ser muito visitado o
a receber muitos tclegrammas e cartões dc
amigos, indagando dn sua preciosa saude.
CONFERÊNCIAS

No salão do "Jornal" cffeclua-se 110 dia
2f> do corrente, ás 10 horas, a conferência
«lo Sr, barão de Brasilio Machado, precedi-dn dc um concerto, em beneficio da obra dos
Tabernaculos. Presidirá a festa o Sr. car-
deal Arcoverde.
CONCERTOS \
' Rcalisa-se, 110 dia 29 do corrente, no salão
dh "Jornal", ás 21 horas, o recital do pia-nista patrieio Sc' Rubens dê Figueiredo,
primeiro premiòv.dó,Jnstituló Nacional de
Kliisica, qile òrganisou ó seguinte program-ma :

Baeh-Busoni — Chaconne; Beethoven —
Sonata op. 90 a) Con nnimazione ed speeial-
mente con sentimento ed expressionc; b)
Noli troppo presto o Cantando assai; R. Fi-
giit-iredo — a) Berceuse; h) Dansa exótica;
G. Velasqnez — Rêvcric; A. Nepomuceno —
Valsa; H. Oswald — a) Berceuse — b; Bar-
ca rol Ia — c) Valsa; Mac Dowell — Csard.is;
Chopin — Estudo op. 25 11. 10.
PELOS CLVBS X

Festejando a data dc hoje, o Club dos Di-
plomalas de Botafogo dá, á noite, cm sua
sede, uma reunião dansante.
MISSAS

Na capella da egreja de S. Francisco dc
Paula será rosada amanhã, ás 9 1|2 horas,
uma missa por alma de D. Maria Innoccn-
lc Saravia.

Consultório: rua Sete'de Setembro n. 9G, dns-2, ns 4. Resid, rua Machado de Assis, 33, Cattete.

Irã® pii-iiia!
: Pela madrugada, um ladrão peneirou no

quintal da casa n. 52 da rua Vinte c Quatrode Maio, residência de Álvaro Torres, o dispu-nha-sc á carregar com varias gallinhas, quau-do foi prescijtido pelo morador da casa, que o
prendeu com o auxilio dc um guarda no-
cturno.

Conduzido para, a delegacia do 18° districto,
o meliante recusotí-sc a dar o nome.

<¦  ¦ :mQÍ*m ¦—
Exames de sangue, aasaiyses

die urinas, èftc.
Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, da

Faculdade de Medicinq — Laboràtó.io de Ana-
lyses e Pesquiaias: ROSÁRIO 168, esq. praçaloncalves Dias Tei. do l.ab N 1834.
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AS PRIMEIRAS
"0 Agula", no Recreio

Nao foi uma primeira n reprcsciiloção de
lioulcin nn Recreio, mas 1111111 "reprise , queII.1I111, npenaíi como iiovldade n fnelo dn sub-
slllulçiio duma da.-, principaes porsonagous fe-
mlnlnns, Comtudo, "O Anula" leve mais ou-
tro sucesso, O cngrnçadlsslmn "vandeville"
dc Aruont c Naiicey, que l.n pouco obleve no
Trianon exilo brilhantíssimo, levou «o lie-
(rolo duas boas casas quo se farlariim do rir
e iipplaudir. A compiinlilii Alexandre Azcve-
do, como nas primitivas representações, In-
Icrprelou brilha..temente n Impagável peça.
Crcmllllll de Oliveira fez a Gllbcrla, que cou-
hera iiiilcrlorinente a límmn do Souza. Aprc-
spnlou-so com bonitas "lòilcllCs"oco)!nhoi'ou
para o boni dosoilínoiiho do iiileressanle orlgl-
mil dos dous conhecidos cscrlptorcs france-
zes.

NOTICIAS
L'mii primeira que não ae rcnllsou

Não so ic.ilisou honlem, como eslava nnniin-
ciado, a primeira rcnresonlaçilo da revista
paulista, "A Picareta", que 11 companhia llmis
daria 110 República. Não lendo 11 peça Ido á
censura, á tarde, us autoridades policiaes pro-bibir.iin a sua reprcsonlaçáo. Devido a esse
contratempo, a "Iroupc" portugueza Huas, quesexta-feira vindoura parle paro Lisboa. Ol.cor-
.011 lioutem seus espectaculos ucsla capital.
O Republico honlem mesmo recomeçou seus
espectaculos ciiicinatographicos a preços pu-
piilares.
A fcsla de hontem no Apollo

Como acontece 1. Iodas as festas thcalraes,
que têm á sua fronte a competência de llcgo
Harros, a de hontem, no Apollo, resultou bri-
lhanle. Era a recita dos autores da Intorcssnli-
lc revista "Slá salva .1 Pátrio", Rego Burros,
Bastos Tigre o Carlos Bittencourt. Um pro-
grnninin varladlsslmo o interessante, boa pia-
téa, musica c applausos.
As estréas ctnematograpl.icns

O Pall.é estreou honlcm um bello program-
111.1. Foi a "prcmíérc" do "film" "No ttirbí-
Ihão da vida" ("Lacrlmoe renim"). E' mais
um magnífico trabalho de Fr.inccsca Bcrflnl,
Aprcciumnl-o. A brilhante aclriz italiana, que
lem uma justu sympáfhia, pódc-sg dizer, mun-
dial, é sublimo nesse drama co.mnovedor da
Ciesnr-Films. "No lurbilliãd da vida" « uni
cixcpllcnte trabalho Ihcatral c- cinemntogra-
phico, lógico, cj-.i que as scenas, por não serem
cslravogi.nles,impressionam n platéa. Bertini faz
a protagonista, Irene.
O festival de hoje 110 Apollo

E' hoje o festival artisllco do maestro Luz
Junior, que parte esta semana para Portugal.
O apreciado compositor lusitano vae, pois, rc-
ceher os applausos dós seus muitos amigos e
admiradores. O espectoculo tem um bello pro-
gramnvi. Serão representados: o 1" acto da re-
vista "Slá salva a Pai ria", o "grand-guignol"
"Beijo nas trevas", tendo como protagonistas
os artistas Lucilia Peres e Leopoldo Fróes, c
um interessantíssimo neto dc variedades. Sc-
rão, lambem, sorteados aos espectadores das
geraes aos camarotes bellos c valiosos brin-
des.
O cartaz do Palace

A companhia Vitnlc dá hoje a ultima repre-
solução da deliciosa peça de Leon Bard, "La
duçhcssn dei Bal Tabarih". Amanhã, será 11
despedida do iiitórcssuntissimo "vnudevillc"-
operetn "Man.zelle Nitoiiclic". Com n ultinin
da opcrela "Addio GiovinezZa", faz deimis de
amanhã, no Palace, sua festa o tonor Cipran-
di. Para sexta-feira vindoura annuneia a eom-
panhia Vitale a primeira representação di. ope-
rela "Vila Gaia1', em 10" recita de assignatura.
E' uma peça completamente nova para o Rio.
A "scrata tPonorc" «le Ignacio Peixoto

Ignacio Peixoto, o apreciado âetõr cômico

pnrliiguez, que í dlrcclnr nrllsllco o principalelemento da mmnaiihla do Polytlieainn dc Lis-bon, ora nn Apollo, faz 11 sua "scral/i (Ronora"aniiiiiiiii. o programmn desse ospcclnculo âmagnífico, SoVfl representada, completa <• comnumero novos, n ciigrnçiidlsslinii revista pur-uguczii "Não desfazendo*', om que esse «lis-Inclo arllsl.i, alfin «los seus conhecidos IrolmiIhns nessa peça, fará aipil pela primeira vezOS papeis dn '•() papa Jiinlures" o "O homem(his sojoiiclns" da revista "De eapole o lenço",
por elle errados em Lisboa, o que nqni lemos
Visto pelos artores Nascimento hVrn.indes,PilltO Pilho, Carlos Leal e Joaquim Praia.,.
Uma CHtréa no Cariou fiantea

Foi estreado honlem 11:1 revista liorlilgUOZa"Dlnbo a qualro", ora em scciin 110 Cai-losGomes, um quadro intitulado "O casamentodo Colla-Tudo". lí' mais um motivo para pro-vocar boas gargalhadas dn platéa. Dotienrolnm.
se scenns cngriiçadissinias, nppaiecciii eslra-
vnganles personagens ein forno do enlace ma-
Irlmonlnl do Impagável Colla-Tudo com a viu-
va Clatidlna Fuz-Tudo. o uovo quadro dn re-
vlsln de Ernesto Hodrlguoz, I-Vlíx Bcrmudcsq
João Baslos foi bastante npplaudldo,
Um festival sympathlco

Scxln-felrn vindoura renlisa-se no Apollo, uni
festival altamente sympnlhtco, !•;' em bcuefl-
cio da aclriz Mercedes Villa; a estrella do ex-
lilioto lhentro Itio Branco. Presa longos me-
zes á cama. depois de ter sido submeti Ida aImportante. Intervenção cirúrgica, n aclriz Mer-
cedes Villa entra, ngora, ein convnlosccnçn. A
companhia do Polylhcamn de Lisboa repiesen-
lurá a engraçadissima peca "O alferes da rinu«
Ia". Haverá, ainda 11111 otlrnhente aclo varia-
do dirigido pela aclriz Medina de Souza. A
banda do Corpo de Bombeiros tocará durante
0 cspeclaculo.

Uma nova opera no Lyrlco o nn Municipal
Eslá niiniinelndo para os thealros Lyrlco e

Municipal a opera do maestro Wolff Ferrari,"II scgretlo di Suzanim", <pic nos principaes
lliealros da Europa c no Colou, de Ilin;ins
Aires, nliMiiçhu estrondoso suecesso.

Neste theatro Lyrlco n mimosa opera terá
como interpretes a soprano russa Gilberto
FridowsUI, e o bai^lpno Alberto Terrone, da
fhealro da Opera, de Buenos Aires, coni rala-
dos especialmente pelo Sr. Donàtli, para uma"lournce" nas principaes cidades do Brasil.

Para director de orchestra, que sen. com-
posta dc -II professores, a empresa contratou
o maestro Roberto Sorrland.

No theatro Municipal, "II scgrctto dl Su-
znmio", será interpretada pelos artistas Srs,
Vallin Pardo e barytono Jau Gabbré, do
elenco da grande companhia lyrica deste
thcalrn, tendo como regente o maestro Pãpi,

Essa opera será representada pela primei-
rn vez lio Brasil, 110 thcnlro Lyrico, 1111 noite
de 2.1 do corrente mez.

—Restabelecida, já hontem comparecei, aos
ensaios da peça "No paiz do sol", cm «nie
rcappórcccrá dentro dc breves dias no Carlos
Gomes, a sympnlhica aclriz Elvlrn Santos, «iuc
foi lui pouco nccominettidn tle grave enferml-
dade.

—Foi contratado para trabalhar nn revista"Isso foi tempo", cuia primeira representação
será sabbado vindouro no Apollo, o netor bra-
silclro Leopoldo Prata, une interpretará engra-
çiidissiinos personagens nncionncs.

—No eincma-lhealro Bio, cm Nictheroy, não
ba hoje cspcctnculo, para ensaio geral o mou-
tagein du nova revista dos irmãos Qitintiliu-
no, "Toca o rancho".

—E' depois dc amanhã no Apollo o benefi-
cio do i.clor César de Lima.

—Espectaculos para boje: Palace, "l.a du-
cbessa dei Bal Tabariu": Recreio, "O Águia";
S. Pedro, variado; S, José. "La mimada do
Paris" e "Uma noite em 'fabarin''; Apollo,"Slá salva a Pátria", "Beijo i...s trevas",
ele.; fiai-los Gomes, "Diabo a quatro''; Pcpiü
ldica, variado. '

Consu!fopio Mo.dk.0
(Só sc responde a cartas, assignndas .iom

iniciaes.)
I. P. S. — 1.» Até oito mezes; 2." Dez a

quinze minutos, conforme a edade; 3." Prcju-
dicada.

T. T. T. (Sul de Minas) — Sal dc Vicby,
Carbonato de cálcio, Magncsia hvdratuda ãà
0,25, Mchthol 0,0.1. Para uma cápsula. Man-
de 10. Tome uma após cada refeição.

A. AV. H. — Uso interno: Decòclo de sty-
gmns de milho e cevada 150 grs., Benzoato de
sódio 1 gr., Extractò de alcaçúz 5 grs. Tome
ás colheres de duas cm duas horas.

A. G. — Uso externo: Licor de Vim Swie-
ten, Água de Colônia ãã 25'grs., Chlorhydra-
lo de pilocarpina 1 gr., Tintura de quilaya 30
grs., Óleo de cadê .1 grs. Para npplicar, unia
vez por dia, com nina escova grossa. •

M. S. W. — As suas informações sãò insuf-
ficientes,

G. G. — Todos esses medicamentos são inu-
teis para o fim que deseja; acho conveniente
repetir o exame do sangue.

A. B. G. — Toda a fiincção que não é exer-
eida "naturalmente", pôde trazer consequen-
cias desastrosas para o órgão.

R.^ S, B. — 1," Faz-se a nncsthcsia local;
2.a E' possível, porém os meios para conse-
guir esse resultado eu o.s condemno cm abso-
luto.

Mlle. ,T. O. M. A. — O seu caso não per-mittc uma indicação sem exame.
DR. DARIO PINTO (Interino).
" ¦ffltf*'— -

idaão coi a vista
Constituo grande perigo para a vista acompra das lentes sem um exame rigoroso.

Quem precisar comprar óculos ou pinec-nezdeve ir á casa Vicitas, á rua da Quitanda 99.O exame á gratuito, das 8 ás 11 da manhã ede 1 ás 5 da tarde.

O tíesfa!que no Correio Ho
Amazonas

Escrevem-nos: *:

_ 
"A NOITE, sob o titulo "Os desfalques .10

Correio. Será abafado o inquérito contra ¦¦ ad-
ministrado!- do do Amazonas?" traz a pu-
blico a noticia de um desfalque occòrrido na
administração dos Correios do Amazonas, que,
embora verdadeira na essência, todavia, não 1!
completa.

Por isso, peço vonia .1 essa illustrada roda-
çção para, de algum modo. contribuir para :l
elucidação do caso. O desfalque não é de fill
contos, monta a mais de cem... e é «inasi cer-
ta a impunidade do peculntario, por isso que
o processo criminal instaurado contra elle uo
Juízo Federal se acha parado, máo grado a
abundância das provas colhidas no summnriq
c 11 evideniia dn falsidade dos contratos feito!-
pela administração com diversas casas cora-
merciaes dc Manáos.

Depois de ouvidas as testemunhas cm 110-
mero legal, o procurador da Republica nuqttcl-
la- secção, Dr". Caetano Kslellita, 'movido 

nor
pedidos políticos oriundos da facção silveris-
ta a que se filia o administrador pcculnlnrio',"esquecen-sc" de requerer o interrogatório do
réo e, desta fôrma, foi collocada uma pedra .sobre o processo que está destinado a permanecer cm perpetuo silencio. — Um amazo'
nensc."

. «an» ——______

ssaafímmmEssss^jk^íí^.
Mas então não ha disso muito tempo! No
anilo passado, eu não divisei nenhum anjo"da sociedade" distribuindo sellos por trás
das grades da tia Benoist!Effecti vãmente, ei Ia começou a praticarneste verão, por oceasião das férias, porqueaté então estivera num internato em Nancv,
dirigido pelas "demoiselles" Tenin!O melhor c mais afamado collegio de
Nancy... A tua funccionnria iião se trata
mal!'.¦-— Mas, meu velho, elia é sobrinha do ge-neral Tourette.-—Ora bolas! Um general que emprega a
sobrinha nos correios ç telegraphos!
. *- O que querias qúe o homem fizesse?
O general não tem vintém, a pequena é g_r-
pliã, a familia ficou arruinada já não merecordo em que krach!...Sim. vejo que à respeito de dinheiro,
cscolheste muito bem, pois não!...MeU caro! isso não impede que Julietaseja alegre como lim pássaro. Quando o tio
ljlo disse que já era tempo para ellc de
peiisar no seu futuro, e que para garantil-oÃç-ria preciso para isso entrar num escripto-
rjo, porque, como filha c sobrinho de offi-ciiiessoV-lhe-ia fácil arranjar qualquer col-locação, cila deu pulos de alegria, promet-toçdo ao general que nuiica lhe faltaria fu-
mo para as suas pitadas. Julieta julgava
que se tratasse da dirpeção de uma casa dc
fumo! Quando soube que era de uma agen-
cia do cbrròjo, manjfestóu o mesmo bom hu-
mor. Reflecfe, mcil cai-o, que maravilhoso
porvir! Quando élla attingir os vinto e ein-
co annos, com um poueo de protecção, po-clerá ser chefe de serviço, tor casa, luz, car-
vao pára aqüecor-se e ganhar de mil c du-
gênios a dous mil francos por aiino! Níio
é isso admirável?

Continuai Sou todo ouvidos!Ná primeira vez qUe cila riie falou 110caso, rl-llie ^a cftra, porque somos velhos
camaradas; ri minha mãe conheceu muito a
delia, c durante as férias, quando creanças,
brlíioá^tos multas vezes juntos, percebeu!foi (issini, qüè dntre duas partidas de cabra-
cogn, jurámo-iio3 mutuamente um amor éter-
nosas m m cata, elia zaogon-sct, do-

MOD? STA
Cnnfeccioniiiii-fe vestidos sobre os uítimos innilcín,

de Paris, llua Pedro Américo 11, 0, casa 3.

Um guarda nocíurno colhido
por um irem

De regresso do serviço, dirigia-se ás ." no-
ras para sua residência o guarda noclurno
José Martins, do 18" districto, quando ao atra-
vessar a cancella da estação de S. Francisco
Xavier, foi colhido pelo trem S M 2. Em es-
tado grave foi o infeliz soccõrrido pela Assis-
tencia e internado na Sanla Casa.

bigode façánhudo, bochechas côr de tijollo,
e não precisava de cliupeta para fazer bon-ra_ao vinliosinho da Mosella com que lhe en-
chia o copo o seu velho amigo Frederico
Roscnhbim, o dono da hospedaria do Cavai-lo-Branco, na encruzilhada do Bois-Sainl-¦lean; Frederico Rosenheim lambem ahi cs-
tava, como os mais, cm busca de noticias
Esle, ex-bavaro, fizera-se nutuvalisar como
o senhor Feind e tantos outros, o juravamorrer pela França, caso os "séhwohs" ata»
cassem a sua pátria de adopçãó.

Quanto ao senhor Marécnge, pharmacciiti-Co, adjuneto do "maire", um digno homem,cujo único desejo era o de estar Iranquilla-
mente a collar os seus rótulos nos seus fras-Cos, este estremecia todas as vezes que lhefalavam da guerra e lastimava sinccrnmeii-te não ter comprado a sua pharmacia nau
proximidades de Carciissonc ou de Pcipi.
gnan, cidades que lhe pareciam menos dire.ctnmentc ameaçadas do que Nancy, ou Bre-liIl.v-la-Cote. A sua eterna preoecupação epusilanimidadc divertiam os tres ou quatroadministrados que ainda ahi se conserva-vam, nao tendo lido a paciência de esperara correspondência em casa!Haviam vindo buseal-a pessoalmente naagencia o que, aliás, puzera de péssimo lui-mor a boa senhora Benoist, oecupadá nn sc-
paraçao das cartas c jornaes, por tr.is dagrade c que, eom muita difficuldade, podiantlender a t.lnla gente ao mesmo tempo.— Si pelo menos me ajudassem! exclama-
va a bondosa senhora.

E esla censura era dirigida, menos aotcarteiros ruraes e ao carteiro local, o velhflHuct, que abi estavam todos entregues aolseus affazeres, do que a uma lindíssima m-
pariga que abaixava modestamente os olhossobre a sua carteira, eom ares dc ligar ex<trema attençào ú confecção, particularmentelenta, dc qualquer operação arithmeüçã.

Entertanto, elia ergueu os olhos, ao ru-mor produzido pela entrada dos dous rapa.zes, reconheceu Gérard e proseguiu no seuapparcntc trabalho, cocando até a raiz doscabcl los.
—Apre I disse Theodoro de si paru si. libonita devsrast

clarando-mc, toda enrúbecida, que se sentia
muito feliz por entrar numa carreira que iria
garantir a sua independência e lhe permitli-ria dispensar uni marido!Cliiichíistd !...Estás me debieando! mas, sabes, não í
caso para rir! Tivemos depois explicações!
e elia pediu-me muilo delicadamente, porém,muito seriamente, palavra, com excessiva
seriedade mesmo, que eu esquecesse as "nos-
sas brincadeiras e promessas dc creanças"
(é dessa forma que elia qualifica, meu caro,
as nossas juras sagradas)!

Elia tem razão! retrucou Theodoro, si
procedesse de outro modo, seria uma boba
ou uma intrigante!

Theodoro, prohibo-te, ouves, prohibo-te «le empregar semelhantes lermos de com-
paração quando le referes a um anjo como
Julieta!

j— Desde que é para affirmar-te que elia
não é nem uma nem outra cousa!Bom! Estás mo amolando! Basta! Já
chegámos!

Não te zangues, vamos vel-a, a tua
pombinba!

Por uma linda estrada em ziguc-zagues, la-
deada por pequenos bosques intensamente
illuniinados pelos raios oblíquos do sol, os
dous amigos haviam chegado á principal rua
da aldeia suspensa na parte lateral do ou-
teiro, cujas casinhas brancas, alegres e de
aspecto distineto, desciam até ò fundo do
valle o vinham mirar-se na água fresca, cor-
rente c cantante de ürii pequeno afflucntcdo Sanou'..

O automóvel parará á entrada da agencia
dos correios e telegraphos, cuja salinha pu-blica fora invadida por um grupo dc mora-dores da localidade.

Ahi eslava o senhor "maire", Talboche,empreiteiro de obras, alcunhado "Meus qua-tro filhos", por causa da mania que tinhade dizer constantemente: "Eu, minha mulhero meus quatro filhos". Ao seu lado, o be-dei, oificial de justiça, coveiro, Billard, co-nhccldo por "Corbillard". também chamado"o Mcmno da terra". Billard na,cera effe-ctivamente em Brêtilly-Ia-Côle. mas, presen-temente, "o Menino dn terra" tinha quarcn-ta annos bêm puxados, cabellos grisalos, am ííCon.ínúa.)
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"4 SIL AMERICA"
3on.|..tnlil.. do h"uiiiok

hí)»i« a vida
IlcallMiiiiiii- tt\ na illu lil do corroído

(.'Sn nono li' lorlolo du i.|iullciii* du
it losooo$oou, uiim-iirin r.roioato con>
lidar oi -i-iiiumiii- q .. publico om gmul
iniiiitlr nu iii|c.ii|ii -ii.ie..i, i|ii. i.-i.i ju-
f.u /ih •.' huuii da Imito na mm -.'¦ I.- su»
nal A rim do Ouvidor i>, H ., peln *|ii»
iiiiiii|..iii,um-iiii. agritilnto ,i

DIRECTORIA
Maii ile MU. IJ BBTBCBNT08 »e«urmlo»

tiveram .oi- in.ji- an mui i.|.iii.ii-¦¦ lor»
lendas. .i'|..i".i'i.ti.iiiio um isqui.ii do
in.ii- ilo
buzesois mil o qulnhon-(o» contos do róis

Ouiaiiln o seu '.'o exercício au»
i.iii.I, lliulu .ni 31 de Março p, p., a
SUL A.Mi.iin a iIi'm.iu|iii|miu c... pajamcn»(o de slnlitrai .is viuvei o honlciroí dos
jeguruilua lalloeidoi, llquiilaçiics de a|n.»
liceu per sobrevivência, diktribuici.o do
lucro», Oto., ii ipiunlia de

Ks 5.178i823$903
Duranfo um «snno

o qua ropresonta, durnnlo o referido exer-
chio, um do»einbolio do
Rs. 43i:5<i8$834cm cada mcz!
Rs. 99:5925808 emeada semanal
Rs. r4Ji88$5(?4 emeada dia!
Rs. 591$ 190 em cada hora!
Rs. 9IÍ1S53 cm cada minuto!
Rs, $i6,\ cm cada segundo!!

DIA E NOITEÜ
PRÊMIOS MÓDICOS

?ev«m prospectos e InformacOcs na léd*
social ú

RUA DO OUVIDOS 80

Qual o vosso destino ?
** U.""™"'  |M —-— ¦--¦F—rririiiiiTfiHiL ir ¦ ¦ ¦ imiti pi ¦ iuim '"¦*¦¦¦¦"¦ '!¦¦¦¦  i i B 1 B8BB88

One coros doveia preferir?O"»! a pedra que devais usar cm vosso anel ?
Quo minto vos acompanha para que poasae» pedir-lhea sua protccçfio?Como corrigir ns correntes do defeitos que sflo contra-

rios d vossa estrella, si Ignorncs qual seja esla ?
O processo mais pratico sen. dirigir-vos a cartomante imas neste caso o dlspondiò 6 fatal.

NM« oilnmoi iiiiiiii.i..di9-i...iii a fornecer*voi o vo«„o tioro«cnpo, tom dlipemllodo um real o bula i|iio nus oiereva, Bcompanliando um onvolonpe com o vossoonueroço, linnqutmdo a
R. H. - Caixa do correio 1894. Rio

inilicamlu-nos o mei do voiio nascimento, i.Inienle, o, pula volta do carreio, esta»
reis «dentei do* meio» Indilponiavoii para alcançar uma viilu pros|.ora o feita.

Não guardeis para amnnli;., que será tarde.

ESCREVEI-NOS HOJE MESMO.

lolÉ.! [.pilai fÉr.

Fabricas de Massas Alimentícias Reunidas
Fabrica ••

Praia ilep. 75Tci. vm-ime. GIORELLI&C Arniaiom ••
II. I-nvradio 18-ÜO

Tel. 3710 C.

Companhli do Lotsrlsi Nsolinats
do Brasil

Rslrncciles publicas, sob a flncall-
siiVili. do (inverno federal, A» li t|ii e
aos snliliados As II horas; A run

Visconde do llaliorahy n, 46

AMANHA
340— 16'

PREPARADOS
¦"¦¦-  DE 

Z5:oooSooo
Por i$6oo

Sabbado, 19 do corrente
A's 3 horas da tarde

300 — 31'

LUIZ CARLOS

DELICIOSA BEBIDA
C

Importadores de gêneros italianos¦ •—r^wm,
Especialidudc cm vinhos: Barbcra, Ncbiolo, Grignolino c

Capri branco. Vinho ChLnli em caixa, diversas marcas

Variado sortimento de massas alimentícias fabricadas porsystemas os mais modernos c aperfeiçoados.
Talliarins com ovos frescos ás quintas-feiras, sabbados c

domingos, no armazém á rua Lavradio 18 e 20. Telephone
3.736 Central.

Massinhas glutinadas com ovos, em caixinhas dc diversos
tamanhos, tecommendavcis como optimo alimento das cre-
ancas e convalescentes.

A' venda nos principaes armazéns.
PEÇAM CATALOGO

Espumante, refriorerante, sem
álcool

A FIDALGA
Restauront omle so reúnem ns mellio

res liuiiiliiis. Rigorosa esculha foiia dia-
riiiineulc, em carnes, caças e legumes.
Vinl.ü-í. importação do marcas exclusivas
da ia-a. Preços módicos.

IlUA S. JOSli*. 81 - Tclep. 4.513 C.

'-Compra-se
qualquer quantidade do .una-; velhas

com ou sem pedras, do qualquer valor o
cautelas do ...Monte de Soccorro»; paga-se
ticm, ua rua Gonçalves Dias 11. ;I7.

Joalhoria Valeotim
Trlophone 991 Central

'Mrnaa
xá,preçq;*| iwíçrq; m nòóó ^

100:0001000
Por 89000, em décimos

O* pedidos de bilhetes do inlc-
rior devem ser acompanhados do
mais (100 réis parn o porte do Cor-
reio c dirigidos aos nücntcs (ternos
N1.z1.rcth & C, run do Ouvidor
11. 04, caixa 11. 817. Telog. LUS-
VKL e nn casn F, Guimarães, Ro-
.sario, 71, esquina do beco das Can-
ccllas, caixa do Correio 11. 1,278,

BENZOIN
Para o cinliellczamcnto do rosto e

das mãos; rclrcscn
a pelle irritada pela navalha

Vidro .líooo. Pelo Correio
5Í00O

Perfumaria Orlando Rangel'

^'^iiVflriiifiTffitytf

WE^^^tí333Ê^m)^mmm^MS3SS^^I^S^^Ê

Leitura Portuciueza
Aprendo-se a lor cm HO lições (.Iemeia hora) pela arte maravilliosa do

grando pbetn lyrico João de Deus. Vou-
tadi: c iiii'iiiiii-i.-i, o todos aprendem cm
30 lições liomens, .senhoras e creançns
Eitplicadorcs: Santos Braga c Violeta
Draga, S. Jusó 5-2.

Brevemente!...
O Sr. Lúcio Dias, de Lavras,

terá á venda o importante

Almanack Commercial
Brasileiro.

DENTES ARTIFICIAES
Novo Systema:I>K. SA» MJBOO

ESPECIALISTA
Pronuncia clara e perfeita das palavras. Mastigação egual á

dos dentes naturaes. Segurança a toda a prova.Commodidade absoluta
Rua do Carmo 71-Canto da Rua Ouvidor

\m le taok
Mllc. Hélenc RuíTicr, profes-seur dc français, d'histoire et de

litterature. 49, rue dos Araujos.

çliegou o poderoso reconslltuln-
te o v.vNAiiiul.. As iilliilu 1 Sipld-
rlOcas pnrn defluxos o iiifltienxnH.
Os l'os Aiili-llcmorrhoiilnrloH,

Ò VINHO JI!!UHIi:i.A 1'AHI.IH
TA paru ns cnfcrinldades do flgn-
d.*. O ÓLEO CALMANTE 8. CAR-
LOS para dores de ouvido, ncvrul-
gias, ele.

0 VEGETAL PAULISTA, paro
syphllis.

O XAROPE LIMÃO BRAVO, afii-
mudo para tosse o lirunchllcs, o ns-
sim como todos os preparados de
Luiz Carlos,

Aos doentes
AS riLULAS SUDORIFICAS DR

LUIZ CARLOS são outra cspccla-
lidado só contra coiistliii.cf.es, dc-
fluxos e bronchilcs, tratamento
sem dieta c rcnllsndo cm pouco
tempo Oü de iiiflucii/a c dores de
dentes, c evitam as febres dc mao
caracter. -

Note bem
-.0 VANADIOL 6 o poderoso rc-

constituinte neral que eni;nrdu,
desperta 0 nppctite, traz n snude
perdida, reRoiicrn 0 «rffnnismo fra-
co c depauperado; cura a nr-urns-
tlienia, cura a debilidade nervosa.
K' aconselhado por todos os me-
dlcos.

O LICOR ANTIPSORICO, nller-
nado com os Pós Depunilivos ou
com ns Pílulas Depurntivas feitas
com os mesmos Pós Dcpuiativos
dc Mendes, são puramente contra
toda a espécie dc cmplgcns ou
darlhros, feridas ou ulcerns syplii-
litieas.

Curso Normal dc Preparatórios
As lUlfti tln»le cnrio, vanl«jo»»menl« cenlieiiilo nal» PONTUAUDADB, A8HI»

DDIDAÜI, e t:i'iii|iiiiiiu.i do teus |>rofe«»or<]i fuucciuiiuui cuin a m»xlui» re-
KuliirlilHite, ______ _____«___.

Corno durante. DR. 0A8TA0 ItUCII, 011. HBSCIIIK. Dll. B, «ft nA-
OMI», pinraMiiras di. Kxterualu I) Podre II; DIIH suiiAtillXo F0NTP8 n
AUTliAN DOURADO, profsMoroí da Bscalu Militar | l)lt. HKNltlQiiK liK ARAÚJO.
iiiininlro olailIflcAdo no coucurío do II. Universal em H, Paulo, Dll, PlililtlHA
ri.Mo, iirofessur do Cellnelo Militar; Dll. AUUUBIO AMiHI, nutor ilu vulliou.
ir.iliiill.in dldltctleoil Dll. FKIINANIIO 8II.VRIIIA, uotlliecldo |irulBM0r i> nutro,.
A11I11.1 praticas de MATHKMATICA o CIIIMICA. Deus pro e>'ura» |«ru o estudo da
uma uimuia lineiia, um .1» parlo tl.cniicn e outro pintlco. A» natas da aulas nau
liulyijrupliitilili. Mi'itialnliiili'.i imnlirii». Curius llIUIl.NO e NOCTUIINO.

Aula-, du ie|.uli,H0 paru us ulunmus quo 10 malriculaiom cm atraio.

A JíMo dn curso foi miidn.ln da rua dos Ourives 40 para UIIUCIJAVANA ü!l
2' limiar-JllltlJI-NA l)K MAIIUS, iliractor.

ri ieD"

Nas pharmacias e
drogarias

i——^....

DEPOSITO:

Silva Gomes & C.
Rua S. Pedro

lOhoHÉvnl

^ jWiUíA^HlJVE^

usando o suspeusorio Electrico-Ma-
guclico do Dr. Wilson. Cura infal-
üvcl c absolutamente certa dos OU-
GnOS enfraquecidos por uma nioci-
dailc desregrada ou uma velhice
prematura.

DEPOSITÁRIOS
MERINO &

IlUA DO OUVIDOR. 163—Rio
Rcinettcin-so catálogos deste

apparelho. Representante em São
Paulo:

JANUÁRIO LOUREIRO
RUA 15 DE NOVEMBRO n. 7

c.

Mme. André
Atelier dc costura. Fazem-

se vestidos na ultima moda
com perfeição e a preços mo-
dicos.

Rua da Carioca n. 43, 2' an-
dar. Rio de Janeiro.

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Telephone Norte 355

A
Fabrica 1110%'ida a olectricidade

Cachorra desapparecido
Desapparcceu na quinta-feira, 10 do

forrento, da rua General Pulyduro
a. 19".!, uni cachorrinlio prelo com pa-linluis amarellas; eslá doento dos ullios
I com principio dc lepra.

.Grulifica-so liem a quem leval-o na rua
,cima uu der nulicias verdadeiras.

nioveis a prestações
Comprem na Casa Veiga. Fa-

brica de Moveis. Os noivos de-
vem encpmmendar seus moveis
nesta casa. Preços da fabrica.
Rua Senador Euzebio n. 222,
avenida do Mangue.

Optima oceasião
Para terminação dc negocio liquidam-se

por preços tmratissimos as fazendas da'alfaiataria á rua da Assembléa, esquina da
do Carmo.
Aproveitem ! Aproveitem!

Especialidade em
todos os artigos

de viagem
Venda por atacado

e a varejo

V

firrSt' '

y^_ía_R!^3P^s6r xt'
Jwm^£^Ê$3(':Ak

A

Malas para
mostruario

- de -
viajantes

— llua Lavradio n. 61 JX10 DE JANEIRO —

Stadt Munchen
fraca Tiradentes 1-Tcleplione G05 Central

Ho'e para o jantar:
Cabrito assado, crout-au-pot,

canja, sopa à 1'oignon, nos ga-binetes ao ar livre.
Amanhã :

Colossal cozido de familia,
peru á brasileira, ostras frescas,
mayonnaise de badejo, baca-
Iháo e sardinhas frescas, pei-xadas, canja e sopa à 1'oignon
ao ar livre. Cozinha para todos
os paladares.

Preços ao alcance de todos.
Quinta-feira, cangica do norte

¦TI ¦ggggjBj jj— I ¦—¦

TINTÚRARIA RIO BRANCO
CASA DE PRIMEIRA ORDEM

29 - Avenida üe Sá -- 31
Attende de prompto aos chamados pelo TELEPHONE
N. 4.934—Central — para buscar a roupa — GRÁTIS —
e entregar a domicilio, depois de pago o trabalho. Limpa
a secco e passa, em um dia o terno por 3$ooo; lava chi-
micamente por 5$000; tinge com perfeição. Faz concertos.

ESPECIALIDADE EM TRABALHOS — EM ROUPAS DE SENHORAS

José da Silva & Comp.
Rua fi. Pedro n. 35, loja

Vendem: tijolos de fogo, barro refra-
dario, telhas de barro o de vidro fran-
cezas c CIMENTOS inglezas dc superior
qualidado. Madeiras nacionacs c estran-
geiras, serradas cm todas us dimensões,
próprias para construcções civis e navaes.

m AVENIDA
O maior e mais importante do
Brasil. Occupnndo a melhor si-

tuacão da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electrieos.
Freqüência annunl de 20.000 cllen-
es. Diária completa, a partir do

iObOOO*
End. Teleg. - AVENIDA

RIO OE JANEIRO

Perolina Esmalte- u$
preparado quc adquire e conserva a boi-
Icza da pelle, approvado pelo Instituto do
Ucllcza, de Paris, promiailo na Exposição
de Milano. Preço 3$000. PO' DE ARROZ
PEROLINA, suave e cmbcllezador. Preço•1*000. Exijam estes preparados, a venda
em todas us perfumarias.a no deposito
deste o de outros preparados, á rua Sete
de Setembro 11. 209, sobrado.
Vende-se na Garrafa Grande

TO®!
I m %ot Erwe$To5w2a

r Tnn. .—•*-• —
"^kot':ICO

DOS NERVOS
NEURASTHÈfÕ

_ToNicooo Estômago
DYSPEPSiA
Sfi/XflQCJ"-

Toruco
00 intestino
CNTERITE _
£M veftlCULO CALMWl

OlMELlS$*£*Nlà' ¦¦

Àm%S3fm\
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ORANADO • C.»^-l «te llw.0. 14
"Tendínha dos Adiados"
—- ANTIGA DE L1SDOA
Recentemente reorganisada

sob a direcção do provecto"Belga" Ignacio Van Geem.
Almoço, jantar e ceia.
Aberto dia e noite. Rua Vis

còrlde de Maranguape n. 17.

C0MM0D0S
Em casg. de familia

Barão de Ubá n. 107,
de Jardim.

| rua
centro

"elephone I.OI3.

O que todos já sabem é que t
A FABRICA CONFIANÇA DO BRASIL e

e a que

gênero

de roupas brancas para homens, senhoras e creanças, é a que vende mais barato
maior sortimento tem, as camisas e ceroulas do seu fabrico

são as de mais esmerado acabamento e tamanhos avantajados. Única no seu
= e systema de negociar. ============

Os nossos collarinhos de linho ainda se vendem:
DIKE1TOS OU VIRADOS, 3 POR 2$000. SANTOS DUMONT, 3 POR 2$500

SO' NA FABRICA CONFIANÇA DO BRASIL
87, RUA DA CARIOCA, 87 = RIO = NÃO TEM FILIAES

ACEITAM-SE ENGOMMENDAS

Vendem-se
jóias a preços bqratissimos :

rua Gonçalves Dias 87

Joalheria Valentim
Telephone q. 994 — CeptrnJ

na

Gran bar e rotisserie
PROGRESSO

44, Largo S. Francisco de Paula, 44
Telephone 3.814-Norte

MENU
Amanhã ao 11I1110Ç0:

Salada de arcnqncs;
Cabeça do vitella ao vinagrete.' 
Caldo verde à Villa Real.
Ançú á bahiana.
Suceulenta ícijçada. »

Au jantar :
Pato com arroz á prevençal.
Cabrito com pttrée dc ervilha».

Tulharim ao pomidoM
Ostras

Legumes paulistas
Primorosos vinhos

Dão-se refeiçdes fat»-
tas e variadas a looo
reis cada pessoa

Cozinha de Ia ordem
CATTETE

LOTERIA
102

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SÉOE EM LISBOA FUNDADO EM 1864

Capital |2.000 contos fortes
Saques C\ vista t6âs *** Descontos, co-

c a prazo sobre ' <#j!e> 4afô| brancas o todas
todos os pai/es. n%JÍ=0§sSw as opcraçfleitbaii

Depósitos a or- ^j^^r^rl^Xjf, car,as'dem c 21 prazo ;ís «^^^pLpnfflKIjw^ «.
taxas mais vanta- ^U Y^^&JsunW.
iosas do merca- \mÈxwn\**á£&J^ Filial no Rio
do. T»^í^5rÍF^^sa£ dc Janeiro, RUA

Empréstimos ^^^W DA QUITANDA
caucionados. ^^-^ -ALFÂNDEGA

Agencia na Cidade Nova- PRAÇA ti DE JUNHO

CAPE' SANTA RITA

RUA DO ACii.E IN. 81 II e RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.404 NORTE TELEPHONE 1 218 NORTE-

PHARMACIA E DROGARIA BASTOS
A PREFERIDA DO PUBLICO

lil na i

Grande sortimento do^ produetos chimices e espceialidades
pharmaceulicas, importação' dircetn dos melhores fabricantes ila
Europa e America.

Caprichoso serviço de pharmacia c laboratório por pessoalhabilitado, sob a direcção do pbarmacculico i.an.lido Gabriel.

III
.¦n-*x,*At .!"w-.i«!i»-i«-tw rtemx&.

Ml

PREÇOS MÓDICOS
RUA SETE DE SETEMBRO, 99

Próximo á Avenida Rio Branco

A Nofre Dame de Paris
GMNDE VEIDA

o desconto d® 2o •[.
Em todas as mercadorias

isCTlEnergil poderoso tônico
32 Novo anti-rheumatico
CTlEnergil depurativo agradável
5^Rei dos laxativos
gpi Grande remédio da mulher

Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

»G .
A' venda em todas as boas pharmacias e drogarias. J.M.Pacheco, Granado & C. e Araújo Freitas & C.

ci

Mis
£

adquirida ou hereditária cm todas as
manifestações. Illieumatismo, Ecze-
ma<, Ulcerns, Tumores, Dores museu-
lares e ósseas, Doros de cabeça no-dumas, eti. o todas doenças rcstil-
tantos de impurezas do sangue, eu-

.... »- ¦ ram-se infallivolnienle • com oÚnico que comum só frasco to desaparecer qualquer manifestarão. Um,colher após as rete ções. Em todas as pliãrmacias

Companhia Nacional
do Seguros dc Vida

uV

A mal» podorOBO Com-
ii inhii ^jul-Ainorlcuna

-=c«=-
Fundada cm 1895

li' iirrolsanwnlo tiurnnU)
toinptiH tio rrlso quo um stí-
tliirn 6 Indlsponsavol.

O UUStll 6 inslí/liilicnilly
nn firuporçHo A ppotooçuoí/ii»' ntiuroctí.

Vinn njmllQn tio vida fí o
ninou tltiilii que não o sujei-
to a tli'i)l'i>vh\ç(\o.

Prçsm Informações no
Escrlptorlo Central

nami
CA^^STRE
RUA DOS OURIVES li7

Telc li. 3.666 Nórle
Aim> iftà ao almoço ¦

Colossal feijoada.
i4<. j.4<miai* :

Pcrú á brasileira.
Além dos pratos do dia, O

«menu» é variadissimo.
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Boas pei xadas.

Preços do castuíste

DINHEIRO

i

üii.pic.slu-sc sobro jóias, rou pus, la-
zciiilns, iiiotacs c tudo que represen-

tu Valor

Rua Luiz de Camões n. éO
TKLfflWÕSlPuna NOIITB

Alnrlo dns 7 horas da
inanliã íis 7 da noite)

Manteigas finas
analysadas, marcas de inteira
garantiu e superiores, na casa
Pinto Lopes & Comp., deposi-
taria cie importantes fabricar!»
tes c!o Estado de Minas. Rua
Floriano Peixoto, 174. Tele.
phone .V006.

ESCOLA DE CORTE
Mme. Telles Ribeiro ensina

com perfeição a cortar sob
medida e com os mappas, em
25 lições.

Pratica por tempo indeter-
mi mulo.

Moldes experimentados eali»
nhavados.

Aceeitam-se fazendas para
vestidos meio confeccionados.
Aulas de chapéos. Av. Rio,
Branco 137,4o andar.Odeon á
direita do elevador.

ii &s8UKtnmmmmmmmmwmmmwnmEmm8aBa!X2&

âuútadV j

Ifiilifi de icüanis
Em 24 de Agosto de 191^

Henrv & Armando successorei
CHSft FUNDADA EM 1867

45 fina Luiz de Caiou kl
. Faíem leilão dos penhoreavencidos e avisam aos Srs. mu-
luanos que podem reformar ou
resgatar as suas cautelas até {
véspera do leilão-

NEU2SASTHENIA
O Ilematogenol de Alfredo de

| U.-viiiliu é u único que cura estaterrível moléstia; inmimoros altos-lados.

DE

ÂULO
Oaranlida pelo governoEstado

do

Sexta-feira, 18 do corrente
50:000$000

Por -1S500

Terça-leíra, 22 do corrente
20:000$000

Por i$8oo

Bilhetes á venda em todas
casas lotericas.

as

THEATRO APOLLO
HOJE—A's 8 3/+— Ftstival de despedida

do maestro LUZ JÚNIOR
Representação do \" acto da revista
STA' SALVA A PÁTRIA
Primeira representação do "frand-cuicnol
BEIJO NAS TREVAS

Desempenhado pelos artistas Lucilia
Peres, Leopoldo Frócs, Attila dc Moraes.
Eniygdio Campos, Clcnicnle, Santos c
A. Mendes.

Grandioso intermédio pelos a,rtista3
Cremilila dOlivcira, Adriana Noronha, FI-
lomena Lima, Alexandre Azevedo, Igna-
cio Peixoto, Ferreira de Souza, lirandão,
Antônio Serra, Othclo de Carvalho, Oli-
veira, Salles Ribeiro, Rltieiro Lopes,
Vieira Cardoso, Chira <* ncttini.

Brindes quo silo olierecidos «os ospes-
etadores : da Casa Villas lioas, um bo-
nito tinteiro dc prata; do Pare Rojai,
uma linda boneca ; da Casa A Esmc-
ralda, um bonito estojo do toilelle cm
prata, sorteados pelos portadores dc ca-
doiras c varandas. Da Casa Castro, um
chapéo no valor dc SüSüflO, para os por-(adores de camarotes. Da Casa Torquato
Peroiru, um bonito relógio do prata paraoe paBadorès de praes 6 galeiias.

—in 11 h 11 1 1 11 ínii 'iri 
111 in 1 1 11 111—11

THEATRO RECREIO
A's 7 3/.l-A's 9 3/4

Cremilda d'Oliveira

AOUIA
ENORME ÊXITO

Alexandre Azevedo—Antônio Sorra

Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

ferreira dc Souza, João Darbosa,
Adelaide Coulinho e Luiz Soares.

Moveis da Marcenaria Brasileira

A seguir-A TIÇAOZINHO, para es-
troa df. actriz Juditli de Mello—Pro-
IggoniJta, CREMILDA D'OLIVEiRA.
ak w0mmmfm>asm-v r ri*

mamíba—mimw  ~~~ —— ^^'^g*^"ag^^^g^^^^^'^^,w *pw* WSÊ3SBmWSSSBSSSSSBSt!êCABAUET KESTAURANT DÓ

Clab dos Politieos

A venda nas boas pliãrmaciasdrogaria- do Rio e dos Estados.
Deposilo: - 10, Rua 1» de Marco.— Rio.

AINTAKCTICA-
Recebera-se pedidose encòiiiiiiendas des-

tas a fama das cervejas
110 Deposito á rua Ria»
chuelo n. 92, (Emprc*sa de Agua»s Gazosas);
entregas ao d o miei-
lii> Tele-shosae 2361

NA RUA DO PASSEIO 78
O mais chie e concorrido salão de concertos do Rio

Conccrt-cliantnnt ás U horas cm ponto, todas as noites, sob a direcção do
plaudido cabaretier FRANCO MAGLIANI

ap-

-•pURATjENEhLW^
çeza — flKA JlilNbLl Y, estrella hespanhola—GIOCONDA
Mn0ArgpinTÍa""kLM 

BE • A P0RTENA, coupIotisia-LA
WHPRITA, bailes orientaes—LA BELLA GONSUÉ-LHO, cantora creola-JENNIE LESSY, chánteuse apache(estréa)

Suecesso da orchestra bohemia do professor PICKMANN.

grandiosa estréa de THEO-DOWAH, lyricaNo dia 23,
franceza.

N. B.-Todos os artistas são contratados pelosMolína. agentes exclusivos Purisi &

ÍBIB..J, BIBGAMCIA. BBI.LEZA. MDSICA,, noiiKs.

PâLÃCB TH£ATSE
CVCLO TÍIEATRAL BRASILEIRO

Companhia VITALE

HOJE HOJE
A's 8 3/4 da noite

A celebre opereta em tres aclosLa duchessa dei
M Tabarin

Bilhete â venda até ás 5 horas da(arde na agencia do «JornalBrasil i, do

Ainanl.fl-MAM'ZELLB NITOUCIIE.

Qujnla-feira, lícita do lenor
prandi—ADDlO GlOVlNÊlZA

Sexta-feira, décima réciU
sifnatura-VjrTA UMA.

Ci-

is as-

CINEMA-THEATRO S. JiiSE
Empresa PASCIjOAI^ SÉGItÉTO
Companhia Molasso

Da qual faz parle a primeira bailarina
ANA KREMíER

Dramas, comédias, musica c grande.
failn'°,3-pirector da orchestra, mães-tro MANELLA.

HOJE 
~HOJE

Tres scssões-A's 7, 8 3/t- e 101/2
Espcctaculus de completa novidade paralamilias—Arte, luxo e moralidade—Nu-

moroso elenco, luxuosa montagem—To-
das as noites novidades.

Primeira sessão:
LA MIMADA DB PARIS

Seguiiilu sessão :
UMA NOF1E EM1ABARIM

Terceira sessão:
LA MIMADA DF PARISEm todas as sessões lonrnin parte va-rias attractões da reputarão mundial.

Asi sessões principiarão 
"sempre 

pela
mnw, Ihty* to>u!i»rcs.

Tneatre Carlos Gomes
Grtiiulo c-jinp.inhia de sessões, do

Eden-Tlicntro, do Lisboa—Empresa
TEIXEIRA MARQUES.

HOJK HOJE
Duas sessões, ás 7 3/.1 o II 3/4.

O maior suecesso dos últimos tem-
pus.

3»c •!¦> represen lações do quadrode Tranca gargalhado
0 CASAMENTO

DO C0LLA-TUD0
Da celebro revista cm dous aclos,

sele quadros o duas deslumbrantes
npotheosos, oiiginalde Eniosto llu-
drígues, Felix Bermudes e loito Uns-
to-, musica dos maestros Del-Jiegro
o Bornardo Ferreira

0 DIABO A QUATRO
Bilhetes á venda

teria do theatro.
bllhe-

Brevemente — PAIZ üü SOL-
MINO.

no-1
¦HHPMWl

/


